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SENADO FEDERAL 
·SUMÁRIO 

1- ATA DA 155• SESSÃO, EM 16 DE SETEMBRO DI;, 
1976 

I. l-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Pareceres 

-Referentes às seguintes matérias: 

Projeto O e Lei do Senado n• 65 f76, que dã nova redação ao 
§ 3• do art. JO/, da Lei n• 4."137, de IS de JUlho de 1965 (Código 
Eleitoral), alterada pela Lei n• 4.961,1 de 4 de maio de .1966. 
(Redação do vencido, para o 2• turno regimental). 

Projeto de Lei do Senado n• 93/76, que acrescenta parâgralo 
único ao art. 14 da Lei n• 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 
alterada pela Lei n• 6.216, de 30 de junho de 1975. (Rcdação do 
vencido, para 2• turno regimental). 

Mensagem n• 119/76 (n• 241/76, na origem), do Senhor 
Presidente da República, submetendo ao exame do Senado 
Federal, proposta do Sr. Ministro de Estado da Fazenda, para 
que seja a Prefeitura Municipal de Cabo (PE) autorizada a elevar 
em CrS 8.730.570,95 (oito milhões, setecentos e trinta mil, 
quinhentos e setenta cruzeiros e noventa e cinco centavos) o 
montante de sua dívida consolidada. 

Mensagem nY 120/76 (n• 242/76, na origem), do Senhor 
Presidente da República, submetendo ao exame do Senado 
Federal, proposta do Sr. Ministro de Estado da Fazenda, para 
que seja a Prefeitura Municipal de Caçapava (SP) autorizada a 
elevar em Cr$ 6.912.100,00 (seis milhões, novecentos e doze m~l c 
cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.· 

Mensagem nY 129/76 (n• 25 I /76, na origem), do Senhor 
Presidente da República, submetendo ao exame do Senado 
Federal, proposta do Sr. Ministro de .. Estado da Fazenda, para 
que seja autorizada a Prcfdtura Munltipal de Itaquaquecetuba 
(SP) a elevar em Cr$ 5.173.000,00 (cinco milhões, cento c setenta 
e três mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Mensagem nY 132/76 (n• 254/76, na origem), do Senhor Pre
sidente da República, submetendo à deliberação do Senado 
Federal proposta do Sr. Ministro de Estado da Fazenda, afim de 
que a Prefeitura Municipal de Jacareí (SP) po•sa elevar em 
Cr$ 20.990.800,00 (vinte milhões, novecentos e noventa mil e 
'oitocentos cruzeiros) o montant~. de sua dívida consolidada. 

Mensagem n• 140/76 (n• 262/76. na origem), do Senhor Pre
Sidente da República, submdcndo à deliberação do Senado 

Federal proposta do Sr. Ministro de Estado da Fazenda, a lim de 
que a Prefeitura Municipal de Rondonópolis (MT) possa elevar 
em Cr$ 1.716.000;00 (um milhão, setecentos e dezesseis mil 

. cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. ' 
Mensagem n• 141/76 (n• 263/76, na origem), do Senhor 

Presidente da República, submetendo à deliberação do Senado 
Federal proposta do Sr. Ministro de Estado da Fazenda, a fim de 
que a Prefeitura Municipal de São Francisco (SP) possa elevar 
em CrS 144.300,00 (cento e quarenta e quatro mil trezentos 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

1.2.2 - Leitura de projetos 

Projeto de Lei do Senado n• 230/76, de autoria do Sr. Sena
dor Nelson Carneiro, que dispõe sobre o seguro desemprego, a 
cargo do INPS, e dá outras providências. 

Projeto de Lei do Senado n• 231/76, de autoria do Sr. 
Senador Marcos Freire, que acrescenta parágrafo único ao art. 
37, do Decreto-Lei n• 200, de 25 de fevereiro de 1967, dispondo 

. sobre o cargo de Ministro Extraordinário para o Desenvolvi-
mento do Nordeste. 

1.2.3- Requerimentos 

N• 435/76, de dispensa de interstício e prévia distribuição de 
avulsos para o Projeto de Resolução n• 78/76, que autoriza a 

· Prefeitura Municipal de Contagem (MG) a elevar o montante de 
sua dívida consolidada, a fim de que figure na Ordem do Dia da 

:sessão seguinte. Aprov::dü, 
NY 436/76, de dispensa de interstício e prévia distribuição de 

avulsos para o Projeto de Resolução n• 79/76, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba (SP) a elevar o 
montante de sua dívida consolidada, a fim de que figure na 
Ordem do Dia da Sessão seguinte. Aprovado. 

NY 437/76, dispensa de interstício e prévia distribuição de 
avulsos para o Projeto de Resolução n• 80/76, gue autoriza a 
Prefeitura Municipal de Rio Negrinho (SC) a elevar o montante 
de sua dívida consolidada, a fim de que figure na Ordem do Dia 
~a Sessão seguinte. Aprovado. · 

N• 439 f16, de dispensa de interstício c prévia distribuição de 
avulsos para o Projeto de Resolução n• 81/76, que alltoriza a 
Prefeitura Municipal de Taubaté: (SP) a elevar o montante c!e sua 
dívida consolidada, a fim de que figure na Ordem do Dia da 
Sessão seguinte. Aprovado. 

N•439f76, de dispensa de interstício e pri:via distribuição de 
avulsos para o Projeto de Reseluçào n• 82/76, que autoriza. a 
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Prefeitura Muni~:ipal de Guarapuava (PR) a dcvar o montante 
de sua díviua <:onsoliuada, a IIm de lJUc figure na Ordem do Dia 
da Sess~o seguinte .\prov:~do. 

N•• -+-+0/?6. uc autoria uo Sr. Senador Louriva\ Baptista, 
solic'itanuo a trans~:riçfto, nos Anais do Senado Federal da 
entrevista gravada pelo Ex<:dcntíssirno Senhor Presidente da . 
Rcpúblic:t, General Erm:sto Geise\, para cmiss,Jra NHK do 
Japfto. c que foi transmitida de Tóquio no dia 14 do corrente. 

1.2.4- Discursos do Expediente 

SI:'A'.·IDOR LOURIVAL BAPTISTA - Conjugação de 
esforços do Governo do Estido de Sergipe c do Ministro Ncy 
Braga para a cxpansfto c apr;rnoramento do ensino naquele Esta
do. 

SE:\'AOOR NELSON CARNEIRO- Resultados da pes
quis:t claborad:t por S. Ex• junto aos advogados inscritos na 
Ordem dos Advogados do Brasil - Scção do Distrito Federal, a 
respeito do funcionamento do Poder Judiciário e respectivos ór
gftos de apoio no Distrito Fedem\. 

SENA DOR HEITOR DIAS- Falecimento do Professor 
Clóvis Veiga. Eleiçfto de Dom Ave\ar Brandão Vilela para a 
A<:adcmia Baiana de Letras. 

SEI\'.·IDOR ITAMAR FRANCO - Declaração do Sr. 
Dirctor-Geral do DASP referente à contratação de serviços de 
mào-de-obw por órgãos do Governo. Evolução dos níveis de 
trihutaçi'to do Imposto Predial c Territorial Urbano do Distrito 
Feucral. 

SEN.·WOR LEITE CHAVES Necessidade da 
rcgulamcntaçfto da Lc:i n~ 6.275, de J9 de dezembro de 1975, que 
uispôc sobre o funcionamento dos matadouros de pequeno e 
méuio portes. 

1.2.5 - Comunicação da Presidência 

- Convocação de Sessão Extraordinária do Senado Federal 
a realizar-se hoje. às \8 horas e 30 minutos. com Ordem do Dia 
que designa. 

1.3- ORDEM DO DIA 

- Projdo de Lei da Câmara nY 90/75 (n9 277-D/75, na Casa 
de origem). que acrescenta parágrafo ao art. 40 da Lei n9 4.878. 
de J de dezembro de \965, que dispõe sobre o Regime Jurídico 
Peculiar aos Funcionúrios Policiais Civis da União e do Distrito 
Federal. Aprovado. À sanção. 

- Projeto de Lei da Cftmara nY 98/75 (n9 63-B/75, na Casa 
cie origem). que altera o Plano Nacional de Viação. aprovado 
pela Lei n~ 5.917. de \0 de setembro de 1973, incluindo a ligação 
fcrroviúria entre Mossoró e Fortaleza. Rejeitado. Ao Arquivo. 

-Projeto de Lei da Câmaru n9 52/76 (nY 447-B/75, na Casa 
de origem). que :tltera o :trt. li da Lei n9 605. de 5 de janeiro de 
!949 (Redaçfto d:tda pelo Decreto-Lei nY 86/66). Rejeitado. Ao 
Arquivo. 

- Projeto de Lei do Senado nY 187/75, do Sr. Senador 
Osires Teixeira. que autoriza o Poder Executivo a instituir a 
Fund;tçào Movimento Brasileiro Antitóxico- MOBRANTO
c dú outras providt:ncias. (Apreciação preliminar da constitu
cionalidade). Rejeitado. Ao Arquivo. 

- Projeto de Lei do Senado nY 12/76, do Sr. Senador 
Fmnco Montoro, que eleva o valor de benefícios mínimos a car
go uo I N PS. dando nova redação ao ~ 59 do art. 39 da Lei nY 
5.H90, uc H de junho de 1973. Discussão adiada para a sessão do 
dia \.J de outubro próximo, nos termos do Requerimento nl' 
-+n/76. 

- Projeto de Lei do Senado nY 102/75-Complementar. do 
Sr. Scnauor Nelson Carneiro, q1Je dispõe sobre a obtençüo de 
cmpr~stimos simples pelos servidores públicos ao Programa de 

l'nrmaçfto dn Património do Servidor Público. Votação adiada 
por f:dta de quorum, apôs usan:m d:t palavra no cnca
minha111cntn uc sua votaçrtn os Srs. Nc\S('n Carneiro. Leite Cha
ves c Ruy Santos. 

J..J- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓ
XIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2- ATA DA 156• SESSÃO, EM 16 DE SETEMBRO DE 
1976 

2.1-ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1 - Pareceres 

- Reférentes às se~uintes matérias: 

Projeto de Lei do Semtdo n•! 145/76, que autoriza o Poder 
Ex~cutivo a transferir para o Museu Mariano Procópio, o vagão 
de transporte pessoal utilizado pelo Imperador Pedro II. 

Mens:tgem n~ 12Jj76 (n~ 245/76, na origem). do Senhor 
Presidente d<t República. submctendv ao exame do Senado 
Federal. proposta do Sr. Ministro de Estado da Fazenda. P<tra 
que seja :tutoriz;td:t a Prcfcitum Municipal de Embu (SP) a elevar 
cm CrS 14.73JAOO,OO (quatorze milhões. setecentos e trinta e tri::s 
mil c quatrocentos cruzeiros) o montante de sua dívida conso
lidada. 

Mensagem n'1 125/76 (n~ 247/76. na origem). do Senhor Pre
. sidcnte da República. submetendo ao exame do Senado Federal, 
propost:t do Sr. Ministro de Estado d:t Fazenda. para que seja 
:tutorit<tda a Prefeitura Municipal de Guarujá (SP) a elevar em 
CrS 17.907.400,00 (dezcssetc milhões. novecentos e sete mil e 
ljuatroccntos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Mensagem nY I 30/76 (n~ 252/76. na origem), do Senhor 
Presidente da República. submetendo <to exame do Senado Fe
deral. proposta do Sr. Ministro de Estado da Fazenda, para que 
seja autorizada a Prefeítum Municipal de ltatiba (SP) autorizada 
a ekvar em CrS 6.663.900,00 (seis milhões. seiscentos c sessenta e 
três mil e novecentos cruzeiros) "o montante de sua dívida 
consolidadadu. 

Mensagem nY \31 J76 (nY 253/76. na origem). do Senhor Pre
sidente da República. submetendo à deliberação do Senado 
Federal. proposta do Sr. Ministro de Estado da Fazenda, a 11m 
de que :t Prefeitura Municipal de Ivaiporà (PR) possa elevar em 
CrS 5.9\1.098,57 (cinco milhões. novecentos c onze mil noventa 
e oito cruzeiros c cinqücnta e sete centavos) o montante de sua 
dívida consolidada. 

Mensagem n'' \33/76 (nY 255/76. na origem). do Senhor Pre
sidente da República, submetendo à deliberação do Senado 
Federal, proposta do Sr. Ministro de Estado da Fazenda. a 11m 
de que a Prefeitura Municipal de Leme (SP) possa elevar em 
CrS 9.715.600,00 (nove milhões, setecentos e quinze mil e seiscen
tos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Mensagem nY 135/76 (n9 257/76, na origem), do Senhor 
Presidente da República. submetendo à deliberação do Senado 
Federal proposta do Sr. Ministro de Estado d;t Fazenda no senti
do de autorizar a Prefeitura Municipal de Mairinque (SP) a uti
lizar - no montante de empréstimo aprovado pelo Senado 
Federal pela Resolução nY 95/75- a parcela de CrS 1.200.000,00 
(um milhão c duzentos mil cruzeiros) em obras de pavimentação 
·asfúltic:t. 

2.2.2 - Requerimentos 

N'' 4-+3/76, de autoria do Sr. Senador Ndson Carneiro. 
solicitando a trunscriçilo, nos Anais do Senado Federal, do arti-
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go de autoria do jornalista Carlos Castelo Branco, publicado no 
Jornal do Brasil de hoje. 

N9 444/76, de dispensa de interstício e prévia distribuição de 
avulsos para o Projeto de Resolução nv 83/76, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Cabo (PE) a elevar o montante de sua 
dívida consolidada, a fim de que figure na Ordem do Dia da 
Sessão seguinte. Aprovado. 

Nv 445/76, de dispensa de interstício e prévia distribuição de 
avulsos para o Projeto de Resolução nv 84/76, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Caçapava (SP) a elevar o montante de 
sua dívida consolidada, a fim de que figure na Ordem do Dia da 
Sessão seguinte. Aprovado. 

Nv 446/76, de dispensa de inierstício e prévia distribuição de 
avulsos para o Projeto de Resolução nv 85/76, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de ltaquaquecetuba (SP) a elevar o montan· 
te de sua dívida consolidada, a fim de que figure na Ordem do 
Dia da Sessão seguinte. Aprovado. 

Nv 447 f76, de dispensa de interstício e prévia distribuição de 
avulsos para o Projeto de Resolução nv 86/76, que autoriza 
Prefeitura Municipal de Jacareí (SP) a elevar o montante de sua 
dívida consolidada, a fim de que figure na Ordem do Dia da 
Sessão seguinte. Aprovado. 

Nv 448/76, de dispensa de interstício e prévia distribuição de 
avulsos para o 'Projeto de Resolução nv 87/76, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Rondonópolis (MT) a elevar o montante 
de sua dívida consolidada, a fim de que figure na Ordem do Dia 
da Sessão seguinte. A provado. ' 

Nv 449/76, de dispensa de interstício e prévia distribuição de 
avulsos para o Projeto de Resolução nv 88/76, que autoriza aPre· 
fe1tura Municipal de São Francisco (SP) a elevar o montante de 
sua dívida consolidada, a fim de que figure na Ordem do Dia da 
Sessão seguinte. Aprovado. 

2.2.3 - Leitura de projetos 

Projeto de Lei do Senado nv 232/76, de autoria do Sr. Sena· 
dor Fausto Castelo-Branco, que descaracteriza pensões civis e 
militares de qualquer natureza, como rendimentos tributáveis 
para fins de Imposto sobre a Renda. 

Projeto de Lei do Senado nv 233/76, de autoria dp Sr. Sena· 
dor Nelson Carneiro, que institui salário adicional para os traba· 
lhadores que prestem serviços em atividades em contato 
permanente com energia elétrica, em condições de periculosidade. 

2.2.4 - Comunicações da Presidência 

-Convocação de Sessão Extraordinária do Senado Federal 
a realizar-se amanhã, às II horas, com Ordem do Dia que 
designa. 
- Encaminhamento à Mesa de requerimento de informações de 

autoria do Senador Franco Montoro. 

2.3- ORDEM DO DIA 

- Projeto de Resolução nv 76/76, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Caieiras (SP) a elevar em CrS 7.689.400,00 (sete 
milhões, seiscentos e oitenta e nove mil e quatrocentos cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada. Aprovado. Ã Comissão de 
Redação. 

- Projeto de Resolução nv 78/76, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Contagem (MG) a elevar em CrS 42.672.000,00 
(quarenta e dois milhões, seiscentos e setenta e dois mil cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada. Aprovado. Ã Comissão de 
Redução. 

- Projeto de Resolução n~ 79/76, que autoriza a Prefeitura 
Municipal d~: Pindamonhangaba (SI'}, a elevar o montante de 
sua dívida consolidada. Aprovado. À Comissão de Rcdaçào. 

- Projeto de Resolução nv 80/76, que autoriza a Prcfeiturl!, 
Municipal de Rio Negrinho (SC) a elevar o montante de sua 
dívida consolidada. Aprovado. À Comissão de Rcdação. 

- Projeto de Resolução nv 81/76, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Taubaté (SP) a elevar o montante de sua dívida 
consolidada. Aprovado. À Comissão de Redação. 

Projeto de Resolução nv 82/76, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Guarapuava (PR) a elevar em CrS 23.667.000,00 
(vinte c três milhões, seiscentos e sessenta e sete mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada. Aprovado. Ã Comissão de 
Redação. 

2.4 - MAT~RIAS APRECIADAS APÓS A ORDEM DU 
DIA 

- Redação final do Projeto de Resolução nv 76/76, constan· 
te do primeiro item da Ordem do Dia. Aprovada, nos termos do 
Requerimento nv 450/76. À promulgação. 

- Redação final do Projeto de Resolução nv 78/76, constao· 
te do segundo item da Ordem do Dia. Aprovada, nos termos do 
Requerimento nv 451/76. À promulgação. 

- Redação final do Projeto de Resolução nv 79 f76, constai)· 
te do terceiro item da Ordem do Dia. Aprovada, nos termos do 
Requerimento nv 452/76. À promulgação. 

- Redação final do Projeto de Resolução nv 80/76, cons
tante do quart.J item da Ordem do Dia. Aprovada, nos termos do 
Requerimento nv 453/76. À promulgação. 

Redação final do Projeto de Resolução nv 81/76, constante 
do quinto itern da Ordem do Dia. Aprovada, nos termos do 
Requerimento nv 454/76. À promulgação. 

- Redação final do Projeto de Resolução nv 82/76, constan
te do sexto item da Ordem do Dia. Aprovada, nos termos do 
·Requerimento nv 455/76. À promulgação. 

2.5- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Apelo ao Sr. Diretor· 
Geral do DASP, em favor dos postalistas aposentados. da EBCT. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Entrega dos 
prêmios literários nacionais de ficção, n~s categorias obras pu
blicadas e obras inéditas, respectivamente, aos autores Adoniâs 
Filho e Tassilo Orpheu Spalding. 

2.6 - DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓ
XIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

3-ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
- N9 12. de 1976. 

4 - DISCÚR$0 PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTE
RIOR 

- Do Sr. Senador Leite Chaves proferido na Sessão de 
15·9-76. 

5 INSTITUTO DE PREVID€NCIA DOS 
CONGRESSISTAS 

-Ato do Presidente. 
-Ata de reunião do Conselho Deliberativo. 

6- ATA DE COMISSÃO 

7- MESA DIRETORA 

8- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS 

9 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMA
NENTES 
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ATA DA 155' SESSÃO, EM 16 DE SETEMBRO DE 1976 
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 8' Legislatura 

PRESIDtNCIA DO SR. MAGALHÃES PINTO 

Às 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 

José Lindoso- Cattete Pinheiro- Jarbas Passa;inho- Rena
to Franco - Alexandre Costa __; Henrique de La Rocque - José 
Sarney - Fausto Castelo-Branco - Helvídio Nunes - Petrônio 
Portella - Mauro Benevides - Virgílio Távora - Wilson 
Gonçalves - Agenor Maria - Jessé Freire - R uy Carneiro -
Marcos Freire- Lourival Baptista- Heitor Dias - Ruy Santos -
Dirceu Cardoso - Eurico Rezende - Benjamim Farah - Nelson 
Carneiro - Gustavo Capanema - Itamar Franco - Magalhães 
Pinto - Franco Montoro - Orestes Quércia - Otto Lehmann -
Leite Chaves- Mattos Leão - Evelásio Vieira- Otair Becker
Daniel Krieger- Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 35 Srs. Senadores. Havendo número re
gimental, declaro aberta a Sessão. 

O Sr. lo-Secretári~ vai proceder à leitura do Expediente. 
!:.lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 
PARECER No 692, DE 1976 

Comissão de Redação 

Redação do vencido, para o 2o turno regimental, do 
Projeto de Lei do Senado no 65, de 1976. 

Relator: Senador José Lindoso 
A Comissão apresenta a redação do vencido, para o segundo 

turno regimental, do Projeto de Lei do Senado no 65, de 1976, que dá 
nova redação ao§ 3o do art. 367 da Lei no 4.737, de 15 de julho de 
1965 (Código Eleitoral), alterada pela Lei no 4.961, de 4 de maio de 
1966. 

Sala das Comissões, 16 de setembro de 1976.- Renato Franco, 
Vice-Presidente no exercício da Presidência -José Lindoso, Relator 
- Mendes Canale. 

ANEXO AO PARECER No692, DE 1976 
Redação do vencido, para o 2o turno regimental, do 

Projeto de Lei do Senado no 65, de 1976, que dá nova redação 
ao § 3o do art. 367 da Lei no 4. 737, de 15 de julho de 1965 
(Código Eleitoral), alterada pela Lei no 4.961, de 4 de maio de 
1966. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. to O§ 3o do art. 367 da Lei no 4.737, de 15 de julho de 1965 

-Código Eleitoral- alterada pela Lei no 4.961, de 4 de maio de 
1966, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 367 ................................... · ... · 

§ 3o ..:... O ali.stando, ou o eleitor, que comprovar devi
damente estado de pobreza ou outra justa causa, ficará isento 
·do pagamento de multa." 

Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário 

PARECER No 693, DE 1976 
Comissão de Redação 

. Kedação do vencido, para o 2o turno regimental, do 
ProJeto de Lei do Senado no 93, de 1976. 

Relator: Senador José Lindo5o 
A Comissão apresenta a redação do vencido, para o segundo 

turno regimental, do Projeto de Lei do Senado no 93, de 1976, que 

acrescenta parágrafo único ao art. 14 da Lei no 6.015, de 31 de 
dezembro de 1973, alterada pela Lei no 6.216, de 30 de junho de 1975. 

Sala das Comissões, de setembro de 1976.- Renato Franco, 
V ice-Presidente no exercício da Presidência- José Llndoso, Relator 
-Mendes Canale. 

ANEXO AO PARECER No 693, DE 1976 
Redação do vencido, para o 2o turno regimeoflll, do 

Projeto de Lei do Senado no 93, de 1976, que acrescenta pará
grafo único ao art. 14 da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 
1973, alterada pela Lei no 6.216, de 30 de junho de 1975. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. lo O art. 14 da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 

alterada pela Lei no 6.2i6, de 30 de junho de 1975, passa a vigorar 
acrescido do seguinte parágrafo único: 

"Art. 14 ..................................... · · 
Parágrafo único - O valor correspondente às custas de 

escrituras, certidões, buscas, averbações, registras de 
qualquer natureza, emolumentos e despesas legais constará, 
obrigatoriamente, do próprio documento, independen
temente da expedição do recibo, quando solicitado:" 

Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

PARECERES Nos 694 E 695, DE 1976 
PARECER N.o 694, DE 19'76 

Da Comissão de Economia, sobre a Men
sagem, n.o 119, de 19'76 (n.o 241/'76, na origem), 
do Senhor Presid'ente da República, submetendo 
ao exame do Senado Federal, proposta do Se
nhor Ministro da Fazenda, para que seja a Pre
feitura Municipal de Cabo (PE) autorizada a 
elevar em Cr$ 8. 730. 570,95 (oito milhões, sete
centos e trinta mil, quinhentos e setenta cru
zeiros e noventa e cinco centavos) o montante 
de sua dívida consolidada. 

Relator: Senador Ru,y Santos 

o Senhor Presidente da República encaminha ao 
exame do Senado Federal (art. 42, item VI, da Cons
tituição), a Exposição de Motivos (EM n.0 248/76) do 
Senhor Ministro de Estado da Fazenda, relacionada 
com o pleito da Prefeitura Municipal de Cabo, Estado 
de Pernambuco, no sentido de obter a necessária au
torização para que o Município possa elevar, tempo
rariamente, os parâmetros fixados pelo art'lgo 2.0 da 
Resolução n.o 62, de 28-.10-75, do Senado Federal, a 
fim de realizar operação de crédito junto ao Banco do 
Estado de Pernambuco S.A., na qualidade de Agente 
Financeiro do Banco Nacional da Habitação, com as 
seguintes condições bãsicas: 

"A- Valor: Cr$ 8.730.570,95; 

B- Prazos: 

1- de carência: 6 meses, após a conclusão das 
obras; 

2 - de amortização: 18 anos . 

C - Encargos: 

1 - taxa de juros: 5% a.a; 

2 - correção monetária Idêntica à das ORTNs; 
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3 - taxa de administração de 1%; 

D - Garantia: Imposto sobre a Circulação de 
Mercadorias (!CM) ; 

E - Destinação dos recursos: Financiamento 
dos serviços de implantação e pavimentação do 
complexo viário das Vilas Esperança, Santo 
Inácio e Social COntra o Mocambo, todas situa
das no perímetro urbano daquela cidade. 

2. Manifestando-se sobre o assunto, o Conselho 
Monetário Nacional, em sessão de 21-7-76, recomen
dou a adoção das providências necessárias à elevação 
pretendida. 

3. A Resolução n.o 62, de 28-10-75, desta Casa, 
que revogou a Resolução n.0 58, de 1968, estabeleceu 
para a dívida consolidada dos Estados e dos Municí
pios, novos limites máximos, levando-se em conta os 
seguintes critérios: 

"I - o montante global não poderá exceder a 
70% (setenta por cento) da receita realizada no 
exercício financeiro anterior; 

II - o crescimento real anual da dívida não 
poderá ultrapassar a 20% (vinte por cento) da 
receita realizada; 

I 

m- O dispêndio anual com a respectiva liqui
dação compreendendo o principal e acessórios, 
não poderá ser superior a 30% (trinta por cen-

to) da diferença entre a receita total e a des
pesa corrente, realizadas no exercício anterior; 

IV - A responsabilldade dos Estados e Municí
pios pela emissão de títulos da dívida pública 
não poderá ser superior a 50% (cinqüenta por 
cento) do teto fixado no item I deste artigo." 

4. De acordo com o art. 2.0 da referida Resolu
ção (n.0 62, de 1975), foram fixados. para a divida 
consolidada interna da Prefeitura Municipal de Cabo 
(PE), no presente exercício, com base no Balanço 
Geral relativo ao exercício de 1975, os seguintes li
mites máximos (Fonte: parecer do Banco Central do 
Brasil): 

"a) Montante Global = Cr$ 13.141,2 mil (item 
I); 

b) Crescimento Real anual = Cr$ 3. 754,6 mil 
(item II); 

c) Dispêndio Anual = Cr$ 1. 580,6 mil Citem 
III)." 

5. Para que se possa efetivar a operação sob 
exame haverá necessidade de autorização específica 
do Senado Federal, uma vez que, após a contratação, 
.a dívida consolidada do referido município ultrapas
sará o limite fixado pelo item II do art. 2.0 da Reso
lução n.0 62, de 1975, conforme o quadro a seguir 
(Fonte: Banco Centrai do Brasil): 

Valor em Cr$ miL 

Item Dívida. Consolidada 
Interna. 

Parâmetros estabelecidos pelo 
art. 2.0 da Resolução n.o 62/75* 

Situação posterior às 
contratações pretendidas 

I 
n 
m 

Montante Global 
Crescimento real anual 
Dispêndio Anual 

13.141,2 
3. 754,6 
1.580,6 

12.917,4 (A) 
12.485,2 (B) 
1.434,8 (C) 

• = Receita total arrecadada em 1975, reajustada em 30%, cón!orme decisão deste Conselho Monetário Nacional, em reun!âo 
realizada em 16-2-76. 

(A) = Cr$ 296,9 mil (posição em 18-5-76) + Cr$ 3.889,9 mil (operação a ser contratada. junto a.o Banco do Jl:stado de Per
nambuco S.A., na. qualidade de Agente Financeiro do BNH, independentemente de autorização) + CrS e. 730,6 m11 (operação sob 
exame). 

(B) = Cr$ 3.889,9 m1l (operação a. ser realizada. junto ao Banco do Estado de Pernambuco S.A., na. qua.Uda.de de Agente Finan
ceiro do BNH, independentemente de autorização) + Cr$ a. 730,6 mll (operaçl!.o sob exame) - crs 135 3 m11 (redução ocorrida. a.té 
lB-.5·76). ' 

(C) = Cr$ 131,5 m!l (dispêndio, previsto para 1978, rels.tivo à divida já contralda) -1- Crs 1.303,3 m11 (dispêndio, previsto para. 
1978, relativo às operaçOes a. serem contratadas nos valores de CrS 3.889,9 m!l e Cr$ a. 730.570,95). 

6. Prossegue o mesmo documento afirmando que 
para o presente exercício, prevê a realização de recei
ta da ordem de Cr$ 25.000,0 mil (deduz'idas as opera
ções de crédito), da qual cerca de 33,40% se destinam 
a atender a investimentos e considerando que gran
de parte do investimento a que se propõe aquela Pre
feitura se reveste de caráter reprodutivo, devendo en
sejar o retorno aos cofres públicos de parte do capi
tal inv.estido mediante a tributação aos beneficiários 
de tais serviÇos, entendo que a assunção do compro
m'isso no valor pleiteado - Cr$ 8. 730. 570,95 - não 
deverá acarretar à Municipalidade maiores pressões 
na execução orçamentária dos próximos exercícios. 

7. Cumpridas toda.s as exigências estabelecidas 
no Regimento Interno e nas norma.s vigentes, con
cluímos por aceitar o pleito contido na Mensagem n.0 

119 de 1976, do Senhor Presidente da República, na 
forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 83, DE 1976 
Autoriza a. Prefeitura Municipal de Cabo 

(PE) a elevar em Cr$ 8. 730.570,95 (oito milhões, 
setecentos e trinta. mil, quinhentos e setenta. 
cruzeiros e noventa e cinco centavos) o mon
tante de .sua d!ívida. consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1.o É a Prefeitura Municipal de Cabo, Esta
do de Pernambuco, autorizada a elevar, temporaria
mente, o parâmetro fixado pelo item II do art. 2.0 da 
Resolução n.o 62 de 1975, do Senado Federal, a fim 
de que possa realizar uma operação de crédito no 
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valor de Cr$ 8. 730.570,95 ( otto milhões, setecentos e 
trinta mil, quinhentos e setenta cruzeiros e noventa e 
cinco centavos) junto ao Banco do Estado de Pernam
buco S.A., na qualidade de Agente Financeiro do Ban
co Nacional da Habitação, destinada ao financiame;n
to dos serviços de implantação e ;,Javimentação do 
complexo viário das Vilas Esperança, Santo Inácio e 
Social Contra o Mocambo, todas situadas no períme
tro urbano daquela cidade. 

Art. 2.0 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala das Comissões, em 14 de setembro de 1976. 
- Renato Franco, Presidente, em exercício - Ruy 
Santos, Relator- Arnon de Mello- Helvídio Nunes 
- Jarbas Passarinho - Luiz Cavalcante - Cattete 
Pinheiro - Orestes Quércia. 

PARECER N.0 695, DE 1976 

Da Comissão de Constituição e Justiça, so
bre o Projeto de Resolução n.o 83 de 1976, da 
Comissão de Economia, que "autoriza a Prefei
tura Municipal de Cabo (PE), a elevar em ... 
Cr$ 8.730.570,95 (oito milhões, setecentos e trin

ta. mil, quinhentos e setenta cruzeiros e noven
ta e cinco centavos), o montante de sua dívida 
consolidada". 

Relator: Senador Helvídio Nunes 

com o presente projeto de resolução1 da Comissão 
de Economia, fica "a Prefeitura Municipal de Cabo, 
Estado de Pernambuco, autorizada a elevar, tempo
rariamente, o parâmetro fixado pelo item II do art. 
2.0 da Resolução n.0 62, de 1975 do Senado Fed~ral, 
a f'm de que possa realizar uma operação de credito 
no ·valor de Cr$ 8.730.570,95 (oito milhões, setecentos 
e trinta mil, quinhentos e setenta cruzeiros e noventa 
e cinco centavos), junto ao Banco do Estado de Per
nambuco S.A., destinada ao financiamento dos ser
viços de implantação e pavimentação do complexo 
viário das Vilas Esperança, Santo Inácio e Soclal 
Contra o Mocambo, todas situadas no perímetro ur
bano daquela cidade". 

2. A matéria foi examinada pela Comissão de 
Economia, cujo parecer é favorável ao atendimento 
da solicitação da Prefeitura Municipal de Cabo (PE), 
contida na Mensagem n.0 119, de 1976 (n.0 241 de 1976 
- na origem), do Senhor Presidente da República. 

3. No âmbito da competência desta Comissão, 
há a ressaltar que o projeto obedeceu ao disposto no 
art. 42, item VI, da Constituição, à norma legal (Re
solução n.0 62, de 1975) e o estabelecido no Regimento 
Interno ( art. 106, item III). 

4. Ante o exposto opinamos no sentido da nor
mal tramitação da matéria uma vez que constitucio
nal e jurídica. 

Sala das Sessões, em 15 de setembro de 1976. -
Gustavo Capanema, :"residente, em exercício - Hel
vídio Nunes, Relator - Nelson Carneiro, com restri
ções - Otto Lehmann - Leite Chaves - Heitor Dias 
- Henrique de La Roc"),ue. 

PARECERES N9s 696 E 697, DE 1976 

PARECER N.0 696, DE 1976 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensa
gem n.0 120 de 1976 (n.0 242176, na origem) do 
Senhor Presidente da República, submetendo 
ao exame do Senado Federal, preposta do Se
nhor Ministro de Estado da Fazenda, para que 
seja a Prefeitura Municipal de Caçapava (SPl, 
autorizada a elevar em Cr$ 6. 912 .100,00 (seis 
milhões, novecentos e doze mil e cem cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada. 

Relator: Senador Augusto Franco 
O Senhor Presidente da República encaminha ao 

exame do Senado Federal (art. 42, item VI, da Consti
tuição), Exposição de Motivos (EM n.0 280/76) do Se
nhor Ministro de Estado da Fazenda relacionada com 
o pleito da Prefeitura Municipal de Caçapava, Estado 
de São Paulo, no sentido de obter a necessária auto
rização para que o Município possa elevar, tempora
riamente, os parâmetros fixados pelo art. 2.0 da Re
solução n.O 62, de 28-10-75, do Senado Federal, a fim 
de realizar operação de crédito junto ao Banco do 
Brasil S.A., por conta do Fundo de Desenvolvimento 
Urbano - F.D.U. 

A- Valor: Cr$ 6.912.100,00; 
B- Prazos: 

1 - de carência: 15 meses; 
2 - de amortização: 8 anos e sete meses; 

C- Encargos: 
1 - Juros de 10% a.a.; 
2 - Correção Monetária idêntica à das 

ORTNs. 

3 - Taxa de Administração de 1% sobre o 
valor de cada desembolso e dele dedu
zida; 

D - Garantia: Imposto sobre a Circulação de 
Mercadorias (!CM); 

E - Destinação dos recursos: financiamento de 
obras a serem executadas naquela localida
de (Avenida Fundeval, córrego Manoel Lito 
e Avenida Henri Nestlé). 

2. A Resolução n.0 62, de 28-10-75, desta Casa, 
que revogou a Resolução n.0 58, de 1968, estabeleceu 
para a dívida consolidada dos Estados e dos Municí
pios, novos limites máximos, levando-se em conta os 
seguintes critérios: 

"I - o montante global não poderá exceder a 
70% (setenta por cento) da receita realizada 
no exercício financeiro anterior; 
II - o crescimento real anual da dívida não 
poderá ultrapassar a 20% (vinte por cento) da 
réceita realizada; . 
III - O dispêndio anual com a respectiva li
quidação compreendendo o principal e acessó
rios, não poderá ser superior a 30% (trinta por 
cento> da diferença entre a receita total e a 
despesa corrente, realizadas no exercício an
terior; 

IV - A responsabilidade dos Estados e Muni
cípios pela emissão de títulos da divida pública 
não poderá ser superior a 50% (cinqüenta por 
cento) do teto fixado no item I deste artigo." 

3 De acordo com o art. 2.0 da referida Resolu
ção (n.o 62, de 1975, foram fixados para a dívida con-
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so)idada interna da Prefeitura Municipal de Caçapa
va, Estado de São Paulo, no presente exercício, com 
base no BalanÇo Geral relativo ao exercício de 1975, 
os seguintes limites máximos (Fonte: parecer do Ban
co Central do Brasil): 

"a) Montante Global = Cr$ 11.822,7 mil <item 
I); 

b) Crescimento Real anual = Cr$ 3.377,9 mil 
(item II); 

c) Dispêndio Anual = Cr$ 2.660,2 mil (item 

III)." 

4. Para que se possa efetivar-se a operação sob 
exame haverá necessidade de autorização específica 
do Senado Federal uma vez que, após a contratação, 
a dívida consolidada do referido município ultrapas
sará os limites fixados pelos item II do art. 2.0 daRe
solução n.0 62, de 1975, conforme o quadro a seguir. 
<Fonte: Banco Central do Brasil.) 

Valor em Cr$ mil. 

Item Divida Consolidada 
Interna 

. Parâmetros estabelecidos pelo 
art. 2.0 da Resolução n.0 62175 * 

Situação posterior às 
contratações pretendidas 

I 
II 
III 

Montante Global 
Crescimento real anual 
Dispêndio Anual 

11.822,7 
3.377,9 
2.660,2 

10.290,0 (A) 
10.290,0 (B) 
2.043,9 (C) 

• = Receita total arrecada em 1975, reajustada em 30%, con!orme decisão deste Conselho em reunl!\o realizada em 16·2·76. 
(A) = CrS 3.377,9 m!l (operação a ser é:ontratada Independentemente- de autor!Zaç!l.o especifica do Senado Federal) + 

CrS 6.912,1 m!l (operaç!l.o sob exame). 
(B) = CrS 3.377,9 mil (operação a ser e!etuada Independentemente de autorização) +Cr$ 6.912,1 m!l (operação sob exame). 
(C) = CrS 2.043,9 m!l (dispêndio, previsto para 1978, relativo às opera.çOes de crédito a serem contratadas nos valores de 

Cr$ 3.377,9 m!l e CrS 6.912,1 m!l. 

5. O Conselho Monetário Nacional, em sessão de 
18-8-76, aprovou o parecer do Senhor Relator, no sen
tido da assunção do compromisso ora pleiteado 
(Cr$ 6. 912 .100,00) pelo Município de Caçapava (SP), 
tendo em vista que grande parte do financiamento 
"se reveste de caráter reproduti'Vo, devendo ensejar o 
retorno de parte do capital investido aos cofres pú
blicos, mediante a cobrança de taxa." 

6 . Cumpridas todas as exigências estabelecidas 
no Regimento Interno e nas normas vigentes, con
cluímos por aceitar o pleito contido na Mensagem 
n.0 120, de 1976, do Senhor Presidente da República, 
na forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N.0 84, DE 1976 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ca- · 
çapava (SP) a elevar em Cr$ 6.912.100,00 (seis 
milhões, novecentos e doze mil e cem cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1.0 É a Prefeitura Municipal de Caça.pava, 
Estado de São Paulo, autorizada a elevar, temporaria
mente, os parâmetros fixados pelo item II do art. 2.0 

da Resolução n.0 62, de 1975, do Senado Federal, a fim 
de que possa realizar uma operação de crédito no 
valor de Cr$ 6. 912.100,00 (seis milhões, novecentos e 
doze mil e cem cruzeiros), junto ao Banco do Brasil 
S.A., por conta do Fundo de DesenvolvimenLo ül'i.Ja
no (FDU), destinado ao financiamento dos serviços 
de construção de galerias pluviais e pontes de con
creto, pavimentação asfáltica, arborização e ilumina
ção a serem executados em duas avenidas daquela 
localidade. 

.Art. 2.0 Esta ResoluÇão entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala das Comissões, em 9 de setembro de 1976. -
Ruy Santos, Presidente, em exercício- Augusto Fran
co, Relator - Agenor Maria - Paulo Guerra - Hel
vídio Nunes - Cattete Pinheiro - Jarbas Pas_sarinho 
- Franco Montoro. 

PARECER N.o 697, DE 1976 

Da Comissão de Constituição e Justiça, so
bre o Projeto de Resolução n.0 , de 1976, da 
Comissão de Economia, que "a.utoriza a Prefei
tura Municipal de Caçapava ·(SP) a elevar em 
Cr$ 6.912.100,00 (seis milhões, novecentos e do
ze mil e cem cruzeiros) o montante de sua divi
da consolidada." 

Relator: 'Senador Helvídio Nunes 
De acordo com o disposto no art. 42, item VI, da 

Constituição, o Senhor Presidente da República, aten
dendo Exposição de Motivos (n.0 280/76) do Senhor 
Ministro de Estado da Fazenda, submete ao exame do 
Senado Federal, proposta no sentido de que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Caçapava, Esta
do de São Paulo, a elevar, temporariamente, o parâ
metro fixado pelo item II, art. 2.0 da Resolução n.0 62, 
de 1975, do Senado Federal, a fim de que possa reali-
zar uma operação de crédito no valor de ........... . 
Cr$ 6. 912.100,00 (seis milhões, novecentos e doze mil 
e cem cruzeiros) junto ao Banco do Brasil S.A., por 
conta do Fundo de Desenvolvimento Urbano, destina
do ao financiament:l dos serviços de construção de 
galerias pluviais, pontes de concreto e pavimentação. 

2. A Comissão de Economia, após exame minu
cioso do processado e considerando terem sido cum
pridas todas as exigências contidas na resoluç5.o nor
mativa do Senado Federal (n.0 62, de 1975) e no Re
gimento Interno (art. 106, item II), concluiu por apre
sentar projeto de resolução, autorizando a Prefeitu
ra Municipal de Caçapava (SP) a elevar o seu atual 
limite de endividamento interno. 

3. A matéria, na área do Executivo Federal. foi 
aprovada pelo Conselho Monetário Nacional, tendo o 
Senhor Ministro de Estado da Fazenda, cm face do 
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que preceitua o parágrafo único do art. 3.0 da Reso
lução n.0 62, de 28 de outubro de 1975, do Senado Fe
deral, encaminhado a matéria ao Senhor Presidente 
da República, para posterior envio ao exame desta 
Casa, na forma do disposto no art. 42, item VI, da 
Constituição. 

4. Na área de competência desta Comissão __.;.. 
constitucionalidade e juridicidade - nada há que · 
possa ser oposto ao projeto de resolução da Comissão 
de Economia, o qual, dessa forma, poderá ter trami
tação normal. 

Sala das Comissões, em 15 de setembro de 1976. -
Gustavo Capanem.a, Presidente, em exercício - Hel
vídio Nunes, Relator - Nelson Carneiro, com restri
ções - Leite Chaves - Otto Lehmann - Heitor Dias 
- Henrique de La Rocque. 

PARECERES N9s698e 699, DE 1976 
PARECER n.0 698, de 1976 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensa
gem n.0 129 de 1976 (n.0 251176, na origem), 
do Senhor Presidente da República, submeten
do ao exame do Senado Federal, proposta do 
Senhcr Ministro de Estado da Fazenda, par:! 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de 
Itaquaquecetuba (SP) a elevar em Cr$ ...... . 
5.173.!!00,00 (cinco mHhões, cento e setenta e 
três mil cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Relator: Senador Arno:.1 de Mello 

Nos termos do artigo 42, item VI, da Constituição, 
o Senhor Presidente da República encaminha ao exa
me do Senado Federal a Exposição de Motivos n.0 251, 
de 1976. do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, 
relacionada com o pleito da Prefeitura Municipal de 
Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo, no sentido de 
obter a necessária autorização para que o Município 
possa elevar, temp.orariamente, em Cr$ 5.173. 000,00 
(cinco milhões, cento e setenta e três mil cruzeiros) 
os parâmetros fixados pelo artigo 2.0 da Resolução 
n.0 62, de 28 de outubro de 1975, do Senado Federal, 
a fim de realizar uma operação de crédito junto ao 
Banco do Brasil S.A., por conta do Fundo de Desen
volvimento Urbano (FDU). 

2. As condições básicas da operação são as se
guintes: 

"A- Valor: Cr$ 5.173.000,00; 
B- Prazos: 

1 - de carência: 8 meses, 
2 - de amortização: lO anos - inclu

sive utilização e carência - de
vendo a reposição ser efetuada em 
37 prestações trimestrais pelo Sis
tema de Amortizações Constantes. 

C - Encargos: 
1 - juros de 10% a.a.; 
2 - correção monetária idêntica à das 

ORTNs; 
3 - taxa de administração de 1% so

bre o valor de cada desembolso e 
dele deduzida; 

D - Garantias: Imposto sobre a Circulação 
de Mercadorias (!CM). 

E - Destinação dos recursos: Financiamento 
de obras e pavimentação e serviços cor
relatos a serem executados nas princi
pais vias urbanas daquela cidade." 

"Espécie: Contratos 
a) Posição em 31-12-76 
b) Posição em 30-04-76 ... \ ..... 
c) Redução ocorrida no perío-

do ......................... . 
d) Operação a ser realizada in

dependentemente de autori
zação 

1
do Senado Federal (*) 

e J Operação sob exame ....... . 
fl Situação posterior às contra-

tações pretendidas ......... . = 

Valor: Cr$ mil 
Cr$ 112,9 
Cr$ 89,2 

Cr$ (*) 23,7 

Cr$ 2.827,0 
Cr$ 5.173,0 

Cr$ 8.089,2" 
• = Opemção de ctédito a. ser reallzada junto ao Banco do 

Brasl! S.A. - (Fundo de Desenvolvimento Urbano - FDU), 
dentro da disponibllldade apresentada pela Prefeitura para COh· 
tratações independentes de autorização do Senado Federal = 
CrS 2.803,3 mll (20o/c da receita Hquida realizada em 1975) + 
Cr$ 23,7 mll (redução ocorrida até 30-4-76). 

4. Na forma dos parâmetros estabelecidos pelo 
artigo 2.0 da Resolução n.o 62, de 1975, do Senado Fe
deral, a dívida consolidada interna do Município de 
Itaquaquecetuba (SPJ deverá conter-se nos seguintes 
limites máximos: 

"I- montante global: Cr$ 9.811,7 mil; 
II- crescimento real anual: Cr$ 2.803,3 mil; 
III - dispêndio anual: Cr$ 3.073,7 mil." 

5. Com a operação em pauta, aqueles limites 
(itens I, II e III do art. 2.0 da Resolução n.0 62/75, 
passariam aos seguintes limites: 
"A) - I) montante global: 

Cr$ 8. 089,2 . . . . . . . . . . . . . <c r$ 722,5 mil) 
B) - II) crescimento real 

anual: Cr$ 7. 976,3 . . . . . <+ <cr$ 5.173,0 mil) 
C) - III) dispêndio anual: 

Cr$ 1. 549,0 . . . . . . . . . . . . . <c r$ 1. 524,7 mil)" 
• = Receita total arrecadada em 1975, reajustada em 30% 

con!orme decisão deste Conselho em reunião reallzada em 
16-2-76. 

(A) = Cr$ 89.Z mll {pos!ç!!.o em 30-4-76) + CrS 2.827.() {ope
ração a ser contratada junto ao Banco do Brasll S.A. -· FDU -
independentemente de autorização) + crs 5.173,0 mll (opera.çoo 
sob exame). 

(B) = Cr$ 2.827.0 mll (operação a ser reallzada junto ao 
Banco do Brasll S.A. - FDU - independentemente de autori
zação + CrS 5.173,0 mll (operação sob exame) - CrS 23,7 ml! 
{redução ocorrida até 30·4·76). 

(C) = CrS 1. 549,0 mll { dlspêndio, previsto para 1978. relativo 
às operações a serem reallzadas nos valores de Cr$ 2. 827 ,O mll 
- independentemente de autorização - e Cr$ 5.173,0 mll -
operação sob exame) . 

O orçamento do Município de Itaquaquecetuba 
rsp) para o presente exercício, apresenta uma pre
visão de receita da ordem de Cr$ 19.000,00 mil (de
duzidas as operações de crédito), da qual cerca de 
45,85% se destinam a atender· a investimentos com 
recursos próprios. 

6. Informa o Banco Central do Brasil que "o fi
nanciamento pretendido se reveste de caráter repro
dutivo, devendo ensejar o retorno aos cofres públicos 
de grande parte do capital investido mediante a co
brança das taxas de pavimentação aos beneficiários 
de tais serviços, entendo que a assunção de compro·· 
misso no valor pleiteado não deverá acarretar à Pre
feitura maiores pressões na execução orçamentária 
dos próximos exercícios". 

7. O Conselho Monetário Nacional, em sessão de 
21-7-76, manifestando-se sobre o assunto, recomen
dou a aa·oção das providências necessárias à elevação 
pretendida. 

8. Como se vê, para que possa ser efetivada a 
operação sob exame, haverá necessidade de autoriza-
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ção específica do Senado Federal, uma vez que, após 
a sua contratação, o endividamento consolidado in
terno elo Município de Itaquaquecetuba (SP) ultra
passará o limite que lhe foi fixado pelo item II do 
artigo 2.0 da Resolução n.0 62, de 1975. 

9. Cumpridas as exigências estabelecidas no Re
gimento Interno e nas normas vigentes, concluimos 
por aceitar o pleito contido na Mensagem n.0 129. de 
1976, do Senhor Presidente da República, na forma 
do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 85, DE 1976 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Itaqua
quecetuba (SP) a elevar em Cr$ 5.173.000,00 
(cinco milhões, cento e setenta e três mil cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1.0 É a Prefeitura Municipal de Itaquaque
cetuba, Estado de São Paulo, autorizada a elevar, 
temporariamente, o parâmetro fixado pelo item II 
do artigo 2.0 da Resolução n.0 62, de 1975, do Senado 
Federal, a fim de que possa realizar uma operação 
de crédito no valor de Cr$ 5.173. 000,00 (cinco mi
lhões, cento e setenta e três mil cruzeiros) junto ao 
Banco do Brasil S.A., por conta do Fundo de Desen
volvimento Urbano (FDUl, destinada ao financia
mento de obras de pavimentação e serviços correlatas 
a serem executados nas principais vias urbanas da
quela cidade. 

Art. 2.0 Esta :::i:esolução entra em vigor na data 
de sua publicaçáo. 

Sala das Comissões, 14 de setembro de 1976. -
Renato Franco, Presidente em exercício - Amon de 
!Helio, Relator- Ruy Santos- Jarbas Passarinho
Helvídio Nunes - Luiz Cavalcante - Cattete Pi
nheiro - Orestes Quércia. 

PARECER N.0 699, de 1976 

Da Comissão de Constituição e Justiça, so
bre o Projeto de Resolução n.0 85, de 1976, da 
Comissão de Economia, que "autoriza a Pre
feitura Municipal de Itaquaquecetuba (SP), a 
elevar em Cr$ 5.173.000,00 (cinco milhões, cen
to e setenta t: três mil cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada." 

Relator: Senador Otto Lehmann 

Com o presente projeto de resolução, da Comissão 
de Economia, fica "a Prefeitura Municipal de Ita
quaquecetuba, Estado de São Paulo, autorizada a ele
var, temporariamente, o parâmetro fixado pelo item 
II do art. 2.0 da Resolução n.0 62, de 1975 do Senado 
Fecl.eral a fim de que possa realizar uma operação de 
crédito M valor de Cr$ 5.173. 000,00 (cinc-o milhões, 
cento e setenta e três mil cruzeiros) junto ao Banco 
do Brasil S.A. - FDU, destinada ao financiamento 
de obras de pavimentação e serviços correlatas a se
rem executados nas principais vias urbanas daquel::l. 
cidade". 

2. A matéria foi examinada pela Comissão de 
Economia, cujo parecer é favorável ao atendimento 
da solicitação da Prefeitura Municipal de Itaquaque
cetuba (SPl, contida na Mensagem n.0 129, de 1975 
(n.0 251/76 - na origem), do Senhor Presidente da 
República. 

3. No âmbito da competência desta Comissão, hó. 
a ressaltar que o projeto obedeceu ao disposto no 

-----------------------------
art. 42, item VI, êla Constituição, à norma . legal 
(Resolução n.o 62, de 1975) e o estabelecido no Regi
mento Interno (art. 106, item III>. 

4. Ante o exposto, opinamos no sentido da nor
mal tramitação da matéria, uma vez que constitu
cional e jurídica. 

Sala das Comissões, 15 de setembro de 1976. -
Gustavo Capanema, Presidente em exercício - Otto 
Lehmann, Relator - Nelson Carneiro, com restri
ções - Leite Chaves - Helvídio Nunes - Henrique 
de La Rocque - Heitor Dias. 

PARECERES N9s 700 E 701, DE 1976 

PARECER N.0 700, de 1976 

Da Comissão de Econo-mia, sobre a Men
sagem n.o 132, de 1976 (n.0 254176, na origem) 
do Senhor Presidente da República, submeten
dl!l à deliberação do Senado Federal proposta 
do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, a 
fim de que a Prefeitura Municipal de Jacareí 
(SP) possa elevar em Cr$ 20.990.800,00 (vinte 
milhões, novecentos e noventa mil e oitocentos 
cruzeiros) o montante de sua dívida consoli
dada. 

Relator: Senador Helvidio Nunes. 

Sob exame o pedido da Prefeitura Municipal de 
Jacareí (SP) para elevar o montante de sua dívida 
consolidada a fim de contrair empréstimo, no valor 
de Cr$ 20.990.800,00 (vinte milhões, novecentos e no
venta mil e oitocentos cruzeiros) junto ao Banco do 
Brasil S.A., - F.D.U., destinado ao financiamento de 
obras de pavimentação e serviços correlatas a serem 
executados em vias públicas daquela localidade. 

A operação de crédito terá as seguintes caracte-
rísticas: 

"A- Valor: Cr$ 20.990,8 mil (em complemen
tação ao financiamento a ser obtido junto à 
referida Instituição, no valor de Cr$ 9. 009,2 
mil, independentemente de autorização espe
cífica do Senado Federal) ; 

B- Prazos: 

1 - de carência: 15 meses; 
2 - de amortização: 10 (dez) anos - inclusi
ve utilização e carência -, devendo a reposição 
ser efetuada em 36 prestações trimestrais pelo 
Sistema de Amortizações Constantes (S.A.C.); 
C - Encargos: 
1 - juros de 10% a.a.; 
2 - correção monetária idêntica à das ORTN; 
3 - taxa de administração de 1% sobre o va
lor de cada desembolso e dele deduzida; 

D - Garantia: Imposto sobre a Circulação de 
Mercadorias (!CM) ; 

E - Destinação dos recursos: Financiamento 
de obras de pavimentação e serviços correlatas 
a serem executados em vias públicas daquela 
cidade." 

O Conselho Monetário pronunciou-se favoravel
mente ao pleito em questão, por entendê-lo compatí
vel com as finanças do \1unicípio. 

Entendemos, por outro lado. que os empreendi
mentos a serem financiados pelo empré.stimo estão 
de acordo com o Plano Nacional de Desenvolvimento, 
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e tem grande alcance sócio-económico para aquela 
cidade. 

Assim sendo, julgamos a matéria merecedora do 
nosso acolhimento, na forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N.0 86, DE 1976 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Jacareí 
(SP) a elevar o montante de sua. dívida con
solidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1.0 É a Prefeitura Municipal de Jacareí 
(SP) autorizada a elevar, temporariamente os parâ
metros fixados pelos itens I, II e III do art. 2.o da Re
solução n.0 62/75, do Senado Federal a fim de con
tratar empréstimo junto ao Banco do' Brasil S.A., por 
conta do Fundo de Desenvolvimento Urbano - F.D.U. 
no valor de Cr$ 20.990.800,00 (vinte milhões novecen
tos e noventa mil e oitocentos cruzeiros) 'destinado 
ao financiamento de obras de pavimentação e servi
ços correlatas a serem executados em vias públicas 
daquela cidade. 

Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala das Comissões, 14 de setembro de 1976. -
Renato Franco, Presidente em exercício - Helvídio 
Nunes, Relator - Ruy Santos- Jarbas Passarinho -
Luiz Cavalcante - Cattete Pinheiro - Orestes Quér
cia. 

PARECER N.0 701, de 1976 

Da Comissão de Constituição e Justiça, so
bre o Projeto de Resolução n.0 de 1976, da 
Comissão de Economia que "autoriza a Prefei
tura Municipal de Jacareí (SP) a elevar o mon
tante de sua dívida consolidada." 

Relator: Senador Otto Lehmann. 

Em estu~o 5> Projeto de Resolução n.o de 
1976, da Com1ssao de Economia, que autoriza a Pre
f7itura Municipal de Jacareí (SP) a contrair emprés
timO no valor de Cr$ 20.990.800,00 (vinte milhões, no
vecentos e noventa mil, e oitocentos cruzeiros) junto 
ao Banco do Brasil S.A., - F.D.U., destinado ao fi
nanciamento de serviços de pavimentação asfáltica 
daquela localidade. 

Acompanhando o parecer do Conselho Monetário 
Naciopal, a Comissão de Economia julgou o pleito em 
questao enquadrado nos objetivos do Plano Nacional 
de Desenvolvimento, no que tange ao reaparelhamen
to das médias e pequenas cidades, e que a sua assun
ção não deverá acarretar maiores pressões na exe
cução orçamentária dos próximos exercícios. 

A matéria obedeceu às exigências Regimentais e 
goza de juridicidade e constitucionalidade. 

Assim sendo, somos pela aprovação do Projeto. 

Sala das Comissões, 15 de setembro de 1973. -
Gustavo Capanema, Presidente em exercício - Otto 
Lchmann. Relat,ar - Nelson Carneiro, com restrições 
-- Leite Chaves - llelvídio Nunes - Henrique ele La 
Roque - Heitor Dias. 

PARECERES NYs 702 E 703, DE 1976 

PARECER N.0 702, DE 1976 

Da Comissão ,de Economia, sobre a Mensa
gem n.0 140, de 1976 (n.0 262176, na origem) do 
Senhor Presidente da República, submetendo à 
deliberação do Senado Federal proposta do Se
nhor Ministro de Estado da Fazenda, a fim de 
que a Prefeitura Municipal de Rondonópolis 
(MT) possa elevar em Cr$ 1. 716.000,00 (um 
milhão, setecentos e dezesseis mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada. 

Relator: Senador Ruy Santos. 
Sob- exame, o pedido da Prefeitura Municipal de 

Rondonópolis (MT) no sentido de elevar o montante 
de sua dívida consolidada, a fim de contrair emprés
timo, no valor de Cr$ 1. 716.000,00 (um milhão, sete
centos e dezesseis mil cruzeiros), junto ao Banco do 
Brasil S.A., destinado a cobrir a elevação de custos 
verificados nos serviços de pavimentação asfáltica e 
obras complementares daquela cidade, já autorizado 
pelo Senado Federal. 

A primeira operação teve as seguintes caracte-
rísticas: 

"A - Prazo: 10 anos, incluindo amortização e 
carência; 
B - Encargos: 
1 - juros de 10% a.a; 

2 - correção monetária idêntica à das ORTNs; 

3 - comissão de 1% sobre cada desembolso e 
deles deduzida; 
C - Garantia: Imposto sobre a Circulação de 
Mercadorias (ICM) ." 

O Conselho Monetário pronunciou-se favoravel
mente ao pleito em questão, por entendê-lo compatível 
com as finanças do Município. 

Entendemos que os empreendimentos ·a serem 
financiados pelo empréstimo se compatibilizam com o 
Plano Nacional de Desenvolvimento, e têm grande 
alcance social. 

Assim sendo, julgamos a matéria merecedora do 
acolhimento, na forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N.0 87, DE 1976 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Rondo
nópolis (MT) a elevar o montante de sua dívida 
consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1.0 É· a Prefeitura Municipal de Rondonó
polis (MT) autorizada a elevar, temporariamente, os 
parâmetros fixados pelos itens I, II e III do art. 2.0 

da Resolução n.0 62175, do Senado Federal, a fim de 
contratar empréstimo no valor de Cr$ 1. 716. 000,00 
(um milhão, setecentos e dezesseis mil cruzeiros) 
destinado a reajustar o valor inicialmente contra
tado - Cr$ 11.670.000,00 (onze milhões, seiscentos e 
setenta mil cruzeiros) para Cr$ 13.386.000,00 (treze 
milhões, trezentos e oitenta e seis mil cruzeiros) -
mediante a celebração de aditivo de contrato junto 
ao Banco do Brasil S.A., por conta do Fundo de 
Desenvolvimento Urbano - FDU, a fim de fazer 
face à elevação verificada nos custos dos serviços de 
pavimentação asfáltica daquela localidade. 

Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor n:1 data 
de sua publicação. 



Setembro de 1976 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II) Sexta-feira 17 5841 

Sala das Comissões, 14 de setembro de 1976. -
Renato lt"ranco, Presidente, em exercício - Ruy San
tos, Relator - Helvídio Nunes - Jarbas Passarinho -
Luiz Cavalcante - ·Cattete Pinheiro - Orestes 
Quércia. 

PARECER N.0 703, DE 1976 

Da Comissão de Constituição e Justiça, so
bre o Projeto de Resolução n.0 87, de 1976, da 
Comissão de Economia, que "autoriza a Prefei
tura Municipal de Rondonópolis (MT) a. elevar· 
o montante de sua. dívida. consolidada. 

Relator: Senador Ita.livio Coelho. 

Em estudo o Projeto de Resolução n.0 87, de 1976, 
da comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Rondonópolls (MT) a contratar emprés
timo no valor de Cr$ 1. 716.000,00 (um milhão, sete
centos e dezesseis mil cruzeiros) junto ao Banco do 
Brasil S.A., destinado a cobrir a elevação de custos 
verificados nos serviços de pavimentação asfâltica e 
obras complementares daquela cidade, já autorizado 
pelo senado. 

Acompanhando o parecer do conselho Monetário 
Nacional, a Comissão de Economia julgou o pleito em 
questão enquadrado nos objetivos do Plano Nacional 
de Desenvolvimento, no que tange ao reaparelha
mento das médias e pequenas cidades, e que a sua 
assunção não deverá acarretar maiores pressões na 
execução orçamentária dos próximos exercícios. 

A matéria obedeceu às exigências Regimentais e 
goza de juridicldade e constitucionalidade. 

Ass1m sendo, somos pela aprovação do Projeto. 

Bala das Comissões, 15 de setembro de 1976. -
Gustavo Ca.pa.nema, Presidente, em exercício - Itaií
vio Coelho, Relator - Nelson Carneiro, com restrições 
- Leite Chaves - Helvídio Nunes- Otto Lebmann -
Heitor Dias - Henrique de La Rocque. 

PARECERES N9s 704 E 705, DE 1976 

PARECER N.0 704, DE 1976 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensa
gem n.0 141, de 1976 (n.o 263/76, na origem), d? 
Senhor Presidente da República, submetendo a 
deliberação do Senado Federal proposta fio 
Senhor Ministro de Estado da Fazenda, a !Im 
de que a Prefeitura Municipal de São FranciSCo 
(SP} possa elevar em Cr$ 144.300,00 (cento e 
quarenta e quatro mil e trezentos cruzeiros) o 
montante de sua dívida c~nsolidada. 

Relator: Senador Ruy Santos. 

Sob exame o pedido da Prefeitura Municipal de 
São Francisco (SP) no sentido de elevar o montante 
de sua dívida cons·olidada, a fim de c·ontrair emprésti
mo no valor de Cr$ 144.300,00 (cento e quarenta e 
quatro mil e trezentos cruzeiros) à Caixa Económica 
do Estado de São Paulo S.A., destinado ao financia
mento da c·onstruçã-o de um Paço Municipal naquela 
localidade. 

A operação de crédito terá as seguintes caracte
rísticas: 

A -Valor· Cr$ 144 3 mil (em complementação ao 
financiamento· a ser ob'tido junto à referida Institui
ção, no valor de Cr$ 355,7 mil, independentemente de 
autorização especifica do Senado Federal); 

B- Prazos: 
1 - de amorti~;ação: 10 (dez) anos; 

c - Encargos: 
1 - juros de 10% a.a., pela aplicação da Tabela 

Price; 
2 - correção monetária idêntica à das ORTN'S; 

D - Garantia: Imposto sobre a Circulação de 
Mercadorias <ICMJ ; 

E - Destinação dos recursos: construção de um 
Paço Municipal naquela localidade. 

o conselho Monetário pronunciol!-se favora~el
mente ao pleito em questão, por entende-lo compatlvel 
com as finanças do Município. 

Entendemos que o empreendimento a ser finan
ciado pelo empréstimo em estudo se compatibiliza com 
o Plano Nacional de Desenvolvimento e não acarretar: 
maiores pressões na execução orçamentária dos pró
ximos exercícios. 

Assim sendo, julgamos a matéria merecedora do 
nosso acolhimento, na forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N.0 88, DE 1976 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São 
Francisco (SP) a elevar o montante de sua 
dívida consclidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 É a Prefeitura Municipal de São Fran

cisco (SP) autorizada a elevar, temporariamente, os 
parâmetros fixados pelo item I do art. 2.0 da Reso
lução n·.o 62/75, do Senado Federal, a fim de contratar 
empréstimo, junto à Caixa Económica do Estado de 
São Paulo S.A., no va1or de Cr$ 144.300,00 (cento e 
quarenta e quatro mil e trezentos cruzeiros) destinado 
ao financiamento da construção de um Paço Muni
cipal naquela localidade. 

Art. 2.0 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

. Sala das Comissões, em 14 de setembro de 1976. -
Renato Franco, Presidente, em exercício - Ruy San
tos Relator - Jarbas Passarinho - Helvídio Nunes 
- 'Luiz Cavalcante - Cattete Pinheiro - Orestes 
Quércia. 

PARECER N.0 705, DE 1976 

Da ComissãG de Constituição e Justiça sobre 
o Projeto de Resolução n.0 88, de 1976, da ~mis
são de Economia, que "autoriza a Prefeitura 
Municipal de São Francisco (SP) a elevar o 
montante de sua dívida consolidada. 

Relator: Senador Otto Lebmann. 

Em estudo o Projeto de Resolução n.O 88, de 1976, 
da comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de São Francisco (SP) a contratar emprés
timo no valor de Cr$ 144.300,00 (cento e quarenta e 
quatro mil e trezentos cruzeiros) junto à Caixa Econó-
mica do Estado de Soo Paulo S.A., destinado ao finan
ciamento da construção de um Paço Municipal na
quela cidade. 

Acompanhando o parecer do Conselho Monetá;rlo 
Nacional, a Comissão de Economia julgou o pleito em 
questão enquadrado nos objetivos do Plano Nacional 
de Desenvolvimento, no que tange ao reaparelhamen!o 
da.~ médias e pequena.s cidades, e que a sua nssunç~o 
não deverá acarretar maiores pressões na execuçao 
orçamentária dos próximos exercícios. 
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A matéria obedeceu às exigências Regimentais 
goza de juridlcldade e constitucionalidade. 

Assim sendo, somos pela aprovação do Projeto. 
Sala da.s Comissões, em 15 de setembro de 1976. 

- Gustavo Capanema, Presidente, em exerciclo -
Otto Lehmann, Relator- Nelson Carneiro, com res
trições - Leite Chaves - Relvídio Nunes - Henrique 
de La Rocque - Heitor Dias. · 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- O Expediente lido 
vai à publicação. 

rio. 
Sobre a mesa, projetos de lei que serão lidos pelo Sr. ]9-Secretá-

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N9230, DE 1976 

Dispõe sobre o seguro desemprego, a cargo dD INPS, e dá 
outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 A todo trabalhador que, após 12 (doze) meses de contri
buições mensais ao Instituto Nacional da Previdência Social, se 
encontrar desempregado, é assegurado o direito ao seguro-desempre
go. 

Art. 29 O seguro-desemprego, que será o cargo do INPS, consis
tirá em renda mensal equivalente a 80% (oitenta por cento) do salário 
de beneficio por ano completo de .atividade abrangida pela Previdên
cia Social, ou de contribuição recolhida em conformidade com o art. 
99, da Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960. 

Art. 39 O pagamento do seguro-desemprego cessará tão logo o 
trabalhador passe a exercer atívidade remunerada, mesmo que não 
sujeita ao regime da Previdência Social. 

Parágrafo único. Também cessará o pagamento do beneficio 
instituído por esta lei quando o trabalhador comprovadamente recu
sar emprego apropriado. 

Art. 49 As despesas decorrentes do seguro-desemprego correrão 
à conta das receitas habituais do Instituto Nacional da Previdência 
Social. 

Parágrafo único. Na hipótese e em que as receitas do INPS 
sejam insuficientes para o atendimento do novo encargo, poderá ser 
estabelecida taxa adicional de mais até 3% (três por cento) da con
tribuição devida pelo empregador, prevista no inciso III do art. 69, 
da Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960. 

Art. 59 O Poder Executivo, ouvido o Ministério da Previdência 
e Assistência Social, regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta) 
dias. 

Art. 69 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 79 Revogam-se as disposições em contrário. 

J ustificaçào 

Embora o seguro·d~semprego seja direito constitucionalmente 
assegurado a todos os trabalhadores brasileiros (art. 165, inciso XVI, 
da Constituição Federal), tal benesse ainda não figura em lei ordiná
ria, existindo tão-somente a assistência aos desempregados, garan-
tida pela Lei n9 4.923, de 23 de dezembro de 1965. ; 

Por essa razão, e atendendo a reivindicação de todas as catego
rias de trabalhadores, temos para nós que se impõe a instituição do 
seguro-desemprego, medida preconizada através desta proposição. 

Em conformidade com o que estabelece o projetado, o seguro
des~mprego, a cargo do Instituto Nacional da Previdência Social, 
será devido aos trabalhadores que se encontrem desempregados, 
após doze contribuições mensais ao INPS, consistindo em renda 
m~nsal equivalente a oit~nta por cento do salário de beneficio por 
ano completo de atividadc abrangida pela Previdência Social, ou de 
contribuição r~colhida cm consonância com a Lei n9 3.807, d~ 26 de 
agosto d~ 1960. 

Dentre outras medidas, estabelece, ainda, a propositura, que o 
custeio da benesse em questão correrá à conta das receitas normais 
do lN PS, sendo que, se estas forem insuficientes, poderá ser institui
da taxa adicional de mais três por cento sobre a contribuição devida 
pelos empregadores, nos termos da Lei Orgânica da Previdência So
cial. 

Ressalte-se, por derradeiro, que a providência ora alvitrada, que 
seguramente trará amplas e positivas repercussões sociais, nos foi 
sugerida pelo Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de·Produtos 
Farmacêuticos de Pernambuco. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1976.- Nelson Carneiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N9 3.807, DE 26 DE AGOSTO DE 1960 

Dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social. 

Art. 99 Ao segurado que deixar de exercer emprego ou ativida
de que o submeta ao regime desta lei é facultado manter a qualidade 
de segurado, desqe que passe a efetuar em dobro, o pagamento men
sal da contribuição. 

§ 19 O pagamento a que se refere este artigo deverá ser iniciado 
a partir do segundo mês seguinte ao da expiração do prazo previsto 
no art. 89 e não poderá ser interrompido por mais de doze meses 
consecutivos, sob pena de perder o segur~do essa qualidade. 

§ 29 Não será aceito novo pagamento de contribuições, dentro 
de prazo do parágrafo anterior, sem a prévia integralização das quo
tas relativas ao período interrompido. 

TITULO IV 
Do Custeio 

CAPITULO! 
Das Fontes de Receita 

Art. 69. O custeio da previdência social será atendido pelas 
contribuições: 

a) dos segurados, em geral, em porcentagem de 6% (seis por 
cento) a 8% (oito por cento) sobre o seu salário de contribuição, não 
podendo incidir sobre importância cinco vezes superior ao salário mí
nimo mensal de maior valor vigente no pais. 

b) dos segurados de que trata o§ 19 do art. 22, em porcentagem 
igual à que vigorar no instituto de Previdência e Assistência dos Ser
vidores do Estado, sobre o vencimento, remuneração ou salário, 
acrescido da que for fixada ho "Plano de Custeio da Previdência So
cial"; 

a) das empresas, em quantia igual a que for devida pelos segura
dos a seu serviço, inclusive os de que trata o inciso III do art. 59; 

d) da União, em quantia igual ao total das contribuições de que 
trata a alínea a, destinada a custear o pagamento do pessoal e as des
pesas de administração geral das instituições de previdência social, 
bem como a cobrir as insuficiências financeiras c os "deficits" técni
cos verificados nas mesmas instituições; 

e) dos trabalhadores autônomos, em porcentagem igual a esta
belecida na conformidade da alínea a. 

§ 19 O limite estabelecido na alínea a deste artigo, in fine, será 
elevado até dez vezes o salário mínimo de maior valor vigente. no 
pais, para os segurados que contribuem sobre importância superior 
àquele limite em virtude de disposição legal. 

§ 29 Integram o salário de contribuição todas as import~ncias 
recebidas a qualquer titulo, pelo segurado, em pagamento dos servi
ços prestados. 

Às Comissões de Constituição e Ju.ltiça, de Legislação 
Social e de Finanças. 
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PROJETO DE LEI DO SENADO N9 231, DE 1976 

Acrescenta parágrafo único ao art. 37, do Decreto-Lei n9 
200, de 25 de fevereiro de 1967, dispondo sobre o cargo de 
Ministro Extraordinário para o Desenvolvimento do Nordeste. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. J9 Acrescente-se ao art. 37, do Decreto-Lei n9 200, de 25 de 

fevereiro de 191\7, o seguinte parágrafo único: 
"Art. 37 ......................................... . 
Parágrafo único. O Poder Executivo atribuirá a um 

Ministro Extraordinário para o Desenvolvimento do Nor
deste, a função de orientar, coordenar e ~upervisionar todas 
as medidas tendentes ao desenvolvimento global da região e 
sua definitiva integração económico-social ao resto do País." 

Art. 29 Ficarão sob a jurisdição do Ministro Extraordinário 
para o Desenvolvimento do Nordeste, a Superintendência do Desen
volvimento do Nordeste (SUDENE), o Fundo de Emergência do 
Abastecimento do Nordeste (FEANE), o Departamento Nacional 
de Obras Contra as Secas (DNOCS), o Barrco do Nordeste do Brasil 
(BNB), a Comissão de Desenvolvimento do Vale do São Francisco 
(CODEVASF), o PROTERRA, o POLONORDESTE e o Projeto 
Sertanejo. 

Parágrafo único. Os servidores lotados no Ministério do 
Interior cujas atividades estejam diretamente ligadas aos órgãos ou 
programas referidos no caput desse artigo, passam a subordinar-se 
ao Ministério Extraordinário para o Desenvolvimento do Nordeste, 
assim como as dotações orçamentárias destinadas aos respectivos ór
gãos ou projetes específicos. 

Art. 39. O Poder Executivo provi~enciará a designação do 
Ministro Extraordinário para o Desenvolvimento do Nordeste no 
prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da vigência desta lei. 

Art. 49 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário. 

J ustificaçào 

Em sua mensagem ao Congresso Nacional, no início deste ano, 
o Sr. Presidente da República, referindo-se à política do desenvol
vimento regional, especificou, entre os objetivos básicos que a 
orientam, "a valorização económica das regiões com menos desen
volvimento relativo- a exemplo do NE- mediante fortalecimento 
e ampliação de suas atividades produtivas". 

Esta, por sinal, terá sido a própria razão de ser da criação da 
SUDENE, çrocurando-se superar aquela política predominan
temente assistencialista para o Nordeste - evidenciada sobretudo 
nos momentos críticos das secas - para se enveredar por uma ação 
verdadeiramente desenvolvimentista, baseada numa profunda plani
ficação regional. 

"É preciso dar (ao heróico povo nordestino) - dizia a 
mensagem presidencial do projeto que se transformaria na Lei n~ 
3.692, de 15 de dezembro de 1959- os recursos e o aparelhamento 
técnico capaz de arrancar a economia regional das garras seculares 
do subdesenvolvimento". 

Em outras oportunidades - inclusive na Câmara dos Depu
tados, como aqui, no Senado Federal -já tivemos oportunidade de 
enaltecer aquele ambicioso projeto de desenvolvimento, visando 
transformações estruturais de profundidade da economia nor
destina, em prol do Homem- embora, na verdade, elas não tenham 
se dado. 

Nunca negamos frutos positivos da ação da SUDENE. Por isso 
mesmo, sempre nos julgamos com autoridade para apontar erros, 
omissões e distorções, facilmente perceptíveis, no processo desenvol
vimentista a que se propôs. . 

Foram tantas as expectativas suscitadas com o surgimento da 
SUDENE que, arraigados a esperanças que não admitimos morrer, 
proclamamo-la, em várias oportunidades, mais vítima do que 
culpada. 

Golpeada por todos os lados, viu os recursos diminuírem. 
Reduzirem-se os seus orçamentos. Minguar a sua participação na 

receita da União. Ou a dos seus gastos nos investimentos públicos, 
no Nordeste. Alterarem-se, em detrimento da região, o mecanismo 
de incentivos fiscais, caindo os percentuais que lhe cabiam nos re
cursos do 34/18. Nada disso constitui-se .tfirmativas gratuitas ou 
graciosas. Jamais detxamos de respaldá-las com dados, números, 
quadros, estatísticas oficiais. Aí estão os Anais do Congresso para 
comprová-lo. 

Os resultados negativos não se fizeram esperar e a eles também 
já nos referimos, em pronunciamentos anteriores a que nos repor
tamos, neste instante. 

Entre as causas desse fenômeno, está o esvaziamento institu
cional, externo e interno, d& SUDENE. 

Ela nasceu para ser agência desenvolvimentista. Para direcionar 
o progresso do Nordeste. Estudar e propor diretrizes, nesse sentido. 
Coordenar investimentos, públicos e privados, na regtao. 
Supervisioná-los. Controlá-los. Dirigi-los. Condicioná-los. Até 
mesmo executar, direta e indiretamente, os projetes relativos ao 
desenvolvimento nordestino. Contudo, pode-se dizer que isso jã não 
existe. É quase letra morta da lei que criou a SUDENE. 

Em verdade, o Governo Federal adotou, inclusive institu
cionalmente, outra orientação. 

O ato criando a Secretaria de Articulação com os Estados e 
Municípios é bem uma amostra desse estado de coisas. A Portaria n9 
44 de 5-6-72, não só ignora a SUDENE como virtualmente a 
substitui pela SAREM em seu papel de órgão ao qual deveria caber 
toda e qualquer coordenação, compatibilização e integração de 
planejamentos públicos, que dissessem respeito ao desenvolvimento 
nordestino. 

Se à SUDENE cabe- ainda lhe cabe?- supervisionar, coor
denar e controlar a elaboração e execução de projetes a cargo de ór
gãos federais na região (art. 29 da Lei n9 3.692/59), como não estar, 
dentro de sua competência, o entrosamento correlacionado, no setor 
dos vários Estados compreendiclos no Polígono das Secas? 

Se até lhe cabe - ainda lhe cabe? - coordenar programas de 
assistência técnica, nacional ou estrangeira, ao Nordeste, como fugir 
à sua autoridade, "a prestação de assistência técnica aos Estados na 
formulação de diretrizes gerais, planos e programas de ação, com 
vistas a assegurar sua compatibilização com as diretrizes estabele
cidas pelo Governo Federal"? Ou, analogamente, o "prestar 
assistência técnica aos Municípios, principalmente no campo do 
planejamento, orçamentação e modernização administrativa"? E as
sim sucessivamente, desfiando os vários itens da supra-referida 
Portaria n9 44. 

Aí está, de igual modo, o Decreto n9 71.353 de 9-11-72, que 
instituiu o Sistema Nacional de Planejamento, a que se integram 
todos os órgãos da Administração Federal, direta e indireta, 
incumbidos, especificamente, de atividades de planejamento, 
orçamento e modernização administrativa. 

Verdade que, sem dúvida por magnanimidade, admitiram que 
"as Superintendências Regionais de Desenvolvimento, notadamente 
a SUDENE e a SUDAM, darão sua colaboração ao órgão central de 
Planejamento, no que couber, para efeito de melhor coordenação 
entre programas estaduais e federais".(§ 19 art. 69.) 

Como se vê, simples atos administrativos - decreto e até 
portarias ministeriais - tornam sem efeito, na prática, toda uma 
legislação anterior. Quão longe estamos daquela fase cm que a 
SUDENE era diretamente subordinada ao Presidente da República 
e administrativamente autónoma, com um poder de coordenação 
ampla, até mesmo no que dizia rcspei:o à aplicação dos recursos 
federais, na região. 

Com Roberto· Campos, e até hoje, a filosofia governamental 
passou a ser outra, o planejamento devendo ser nacional, sem inter
posição de quem quer que seja. Dentro dessa orientação, órgãos de
senvolvimentistas regionais, como SUDENE e SUDAM, minimi
zaram-se, apequenaram-se, esvaziaram-se. . 

A reforma tributária, por sua vez, drenara grandes somas de 
recursos para, exatamente, a Secretaria Geral do Planejamento e 
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Coordenação Geral, entregando-lhe & gestão financeira dos Fundos 
- como o Fundo de Participação dos Estados e Municípios ou o 
.Fundo d!= Desenvolvimento de Projetos Integrados. Dâ-sc, então, 
como que uma subordinação das unidades· federadas, desde que os 

·orçamentos dos Estados mais frágeis são cm grande parte, dependen
tes das transferências do Governo Federal. 

Os recursos mac1ços estão em outras mãos - 40% deles, por 
sinal, em regime de programas especiais, fora da alçad~ do Congres~ · 
so. Toda a estrutura orçamentária é altamente dependente da Secrc

.. taria de Planejamento. ~ ela que libera o PIN o, PROTERRA o, 
.POLONORDESTE o EPEM, o, FDPI, o, Fundo de Desenvolvimen
to de Áreas Estratégicas. 

Como se vê, isola-se o órgão planejador regional. Perde sua 
força. Não coordena mais nada. 

Internamente, foi se generalizando uma apatia geral, face a uma 
série de fatores, grande parte decorrente do esvaziamento institu
cional externo. 

O processo decisório é extremamente lento e dependente. Teme
se o Ministro do Planejamento. Não se faz coisa alg:1ma, sem 
indagar-se do seu pensamento. A SUDENE atrela-se ao órgão todo 
poderoso. Por isso mesmo, nossa agência desenvolvimentista definha 
cada vez mais. Desacredita-se. ~ tida r.omo simples repartição 
aprovadora de projetos. Em breve, mero departamento da Secretaria 
Geral do Plancjamento e Coordenação Geral. 

Aliás, esse esvaziamento institucional interno se refletiu na 
própria remuneração de seus tÇcnicos, sendo os planejadores 
regionais excluídos das grandes revisões salariais, enquanto a 
atividade de planejamento a nível nacional era considerada 
altamente prioritária. Assim, o IPEA contratava técnicos a qualquer 
preço, pois, com efeito, só com bons técnicos haverá bom 
planejamento. 

A baixa remuneração oferecida pela SUDENE chegou a tornar
se um dos elos dessa cadeia em que se inseria o esvaziamento de 
objetivos, o esvaziamento de funções, o esvaziamento de "animus", 
tudo em verdadeiro círculo vicioso, levando à debandada da insti
tuição, progressivamente mais esvaziada. 

Não aceitamos se diga ter a SUDENE, na administração dos 
incentivos, sua principal função, ou dever se resumir ao estudo de 
viabilidade de proje,os, para serem implementados. Isso lhe tira o 
seu caráter de verdadeira agência de desenvolvimento, que é como e 
para que foi criada. 

Como tal, e se lê da própria lei que a instituiu, seria instituição 
de planejamento, de estudos, de programação, acompanhamento, 
controle, avaliação e até de execução, com ascendência e poder de 
coordenação sobre todas as iniciativas, públicas ou privadas, que 
digam respeito ao desenvolvimento do Nordeste. Para desincumbir
se de tarefa tão abrangente, pressupõe-se imprescindível uma série de 
condições, entre as quais efetiva competência legal, comando finan· 
ceiro e qualificação técnica (inclusive para se contrapor, com 
autoridade isenta de passionalismo, às pretensões contrárias aos 
interesses da Região). Sem isso, falta-lhe força para resolver as 
graves questões que afetam o Nordeste. E aqui, cabe lembrar que 
nem sempre os interesses dos vários agentes económicos - em 
especial os das corporações multinacionais e os das próprias 
empresas nacionais - coincidem com os do Nordeste. Isso pode 
ocorrer, mesmo, em relação a outras regiões do País. 

O fato é que, sem autoridade maior e instrumental flexível de 
ação, a SUDENE não tem como desempenhar sua tarefa, que é tão 
grande, legal e politicamente falando. Assim, é tarefa, que é tão 
grande, legal e politicamente falando. Assim, é preciso eliminar, na 
medida do possível, a nossa dependência secular em relação ao 
Centro-Sul, reformulando toda uma estrutura económica-social que 
é. praticamente, de subordinação. 

A SUDENE, como estú, pode muito pouca coisa. E que está 
marginalizada. Esvaziada. Não tem voz, nem vez. A não ser, talvez, 
para inócuas campanhas nuhlirit6rôor _,_ ·1isam empanar u verdade. 

O seu Conselho Deliberativo estâ esvaziado, limitando-se à 
"aprovação" de projctos que, de fato, vêm aprovados. Por outro 
lado, os problemas regionais são levados ao Conselho Deliberativo 
para discussão: planos c programas jã vêm aprovados de Brasflia. 

Com efeito, fazem-se programas de interesse regional sem que 
ela seja, sequer, ouvida. Lembramo-nos, sempre, que ao ser 
anunciado o PROTERRA, como um dos projctos impactos do 
Governo Médici, o então Superintendente da SUDENE, indagado a 
respeito pela Imprensa, declarava que iria cxaminâ-lo para depois 
poder pronunciar-se sobre o assunto. Assim, terá sido com o PIN. 
Com' o POLONORDESTE. Com a recente contenção de 
importações, preJu'dicando enormemente as empresas nacionais 
beneficiadas pelos incentivos 34/18. Como se justificam tais coisas? 

A falta de um Plano de Desenvolvimento Regional condiciona a 
fragilidade da SUDENE. Anteriormente existiam os Planos Dircto
res (elaborados na e para a Região) aprovados c discutidos pelo 
Conselho Deliberativo, posteriormente levados ao Congresso c 
transformados em Lei pelo ExecÚtivo. Hoje o Plano vem de cima 
para baixo: o I e o II PND no que diz respeito ao Nordeste, são mera 
desagregação, por Regiões, dos diversos "planos" ministeriais - o 
Nordeste não mais expõe suas reais necessidades. 

A continuar-se como estã, significa a falência da instituição, em 
relação aos fins para que foi criada. Ela não pode reduzir-se a uma 
repartiçãozinha pública, desacreditada interna e externamente, ine
ficiente e claudicante na defesa dos interesses que cabe acautelar. Pe
lo contrário, precisa e deve ser defendida com toda garra. 

Seus Superintendentes não podem se julgar meros delegados do 
Poder Central, mas integrantes do primeiro escalão do Governo, 

. com responsabilidades tão grandes quanto às daquele. 
Os granáes recursos, provenientes dos Fundos Federais, são 

liberados pela Secretaria de Planejamento e aplicados pela SAREM, 
sem que haja, como vimos, sujeição aos órgãos regionais de desenvol
vimento, mesmo que referentes às áreás sob suas jurisdições. 

A SUDENE, vinculada ao MINTER, téin sua legislação de pes
soal a ela sujeita, como o poder de contratar vinculado às exigências 
"daspeanas". Enquanto isso, a SEPLAN escapa de sua ingerência, o 
que lhe permite manter e atrair pessoal altamente qualificado. 

O diálogo da SUDENE com os órgãos técnicos estão, de fato, 
bastante dificultado pela intermediação do Ministério a que se subor
dina, manietado em sua ação, sem poder gerir os seus próprios desti
nos. 

Os governadores, que integram o seu Conselho Deliberativo, fo
ram esvaziados de suas competências. Talvez, por isso, ilustre ho· 
mem público do partido governista, já cognominou de "convesco
tes" as suas reuniões. 

A gravidade do problema nordestino, cuja região abarca 20% do 
território nacional e 30% da população brasileira, estâ a exigir um 
tratamento excepcionalmente especial. 

Vincular-se a SUDENE ao SEPLAN, como defendem alguns, 
seria torná-la mais dependente ainda de uma orientação que, com a 
visão panoramicamente nacional, não teria aquela visualização de ór
gão especificamente criado para enfrentar problemas próprios da 
mais extensa área geográfica que, no continente americano, apresen
ta maior grau de subdesenvolvimento. 1:: que, no dizer mesmo do 
Ministro Reis Velloso, constitui-se "no maior bolsão de pobreza do 
país" Jornal do Brasil de 21-8-76). 

A SUDENE teve e precisa voltar a ter a mística de um novo 
Nordeste, que feneceu antes de desabrochar de todo. Para tal, é preci
so, não transplantá-la para outros Ministérios mas, face à gravidade 
da situação nordestina, com todas suas implicações políticas, er:mô
micas e sociais, autonomizá-la de novo. Esse será o único caminho 
para dinamizá-la, ante o quadro conjuntural e estrutural em que vive 
o Nord~ste. 

Impõe-se, pois, ligar a SUDENE diretamente ao Presidente du 
República, dando-lhe um verdadeiro "status" ministerial. 
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Nesse sentido, a fórmula mais viável e imediata seria a de atri
buii' o seu comando a um Ministro Extraordinário para o Desenvol
vimento do Nordeste. 

A presente iniciativa, resultante do êxito que a experiência 
proporciona,. poderá dar origem, amanhã, a um futuro Ministério 
para o Desenvolvimento Regional, para a integração nacional ou 
que outro nome tenha, ampliando, assim, o seu raio de ação às ou
tras regiões subdesenvolvidas do País - mas cuja situação natural 
não é tão dramática quanto a do Nordeste- integrando outros ór
gãos setoriais ou regionais, a exemplo da SUDAM c da SUDECO, 
inclusive com a reformulação estrutural e de competência do Ministé
rio em que se encontram, presentemente. 

Há, ahás, dois significativos precedentes, pois os Ministérios do 
Interior c o de Planejamento (hoje Secretaria de Planejamento e 
Coord:nação Geral) resultaram de atividades anteriormente atribuí" 
das a Ministérios Extraordinários. 

O objetivo do presente projeto de lei é, pois, o de estabelecer o 
cargo de Ministro Extraordinário para o Desenvolvimento do Nor
deste, a fim de orientar, coordenar e supervisionar todas as medidas 
tendentes ao desenvolvimento global da região e sua definitiva inte
gração económico-social ao resto do País. 

Pa(a isso, valemo-nos da atual disponibilidade de um cargo de 
Ministro Extraordinário, previsto no Decreto-Lei n9 200, de 25 de 
fevereiro de 1967, embora com o fim específico de implantar a refor
ma administrativa. Como se sabe, o Governo achou melhor confiar 
ao próprio Ministério do Planejamento a implantação dessa refor
ma, não preenchendo, assim, o referido cargo. 

Logo, há, na legislação vigente, a dispbnibilidade de um cargo 
de Ministro Extraordinário que, com a alteração pretendida nesta 
propositura, atenderá aos objetivos de nossa iniciativa, em favor do 
Nordeste. 

Esse Ministro, diretamente ligado ao Presidente da República
e quantos homens de nossa região ou a ela vinculados não estarão 

dispostos a darem tudo de si mesmo nessa tarefa? - poderá, mais 
eficazmente, buscar a solução dos nossos males. Os diagnósticos já 
estão feitos. Algumas terapêuticas definidas. Mas é preciso força, 
qua a atual SUDENE não tem. Por isso, os seus documentos, os seus 
Planos, as suas metas, nem sempre são devidamente considerados. 
Falta-lhe adequado poder institucional para enfrentar os nossos 
grandes problemas. Buscar, sobretudo, as ousadas e grandes medi
das, como irrigação e reforma agrária, ou, ainda, controlar, de fato, 
os investimentos públicos na região. A medida que propomos é que 
poderfl, pois, viabilizar o nosso desenvolvimento. 

O Ministro Extraordinário para o Desenvolvimento do Nordes
te, voltado e concentrado para essa problemática, estará em pé de 
igualdade para com os demais Ministérios e exigir o que nos é devi
do, não ficando numa posição de inferioridade para liberação de ver
bas que dependem daqueles. E, ao mesmo tempo, estruturar diferen
temente nossas atribuições regionais, de forma que nos dê órgãos bá
sicos de suporte à tarefa desenvolvimentista, com a maleabilidade 
própria das fundações, empresas públicas ou sociedades de econo
mia mista. Ele poderá se inspirar, por exemplo, no Planejamento, 
que tem no BNDE um órgão de execução e que, por sua vez, já no 
Governo Geisel criou três empresas para assegurar o desenvolvimen
to nacional: a EMBRAMEL (Mecânica Brasileira S/ A}, a I BRASA 
(Investimentos Brasileiros S/ A}, e a FIB/S.A. (lnsumos Básicos S/ A 
- Financiamentos e Participações). A SEPLAN, por sua vez, conta 
com uma fundação que é o I PEA, que lhe assegura a flexibilidade 
requ~rida por programas de desenvolvimento. 

Há um mundo de coisas para criar e fazer, pelo Nordeste. E o 
vulto e a dimensão da empreitada estão a exigir, exatamente, um 
Ministro Extraordinário para assegurar o seu desenvolvimento. 

Por essas razões, e por configurar medida do mais alto interesse 
para o progresso sócio-económico do Nordeste, esperamos venha a 
proposiç~o a merect:r o apoio dos ilustres membros do Congresso 
Nacional. 

Sala das Sessões, 15 de setembro .de 1976- Marcos Freire. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N9 200, DE 25-2-67 

DispÕe sobre a organização da Administração Federal, 
estabelece diretrizes para a Reforma Admini5tratlva, e d' 
outras providências. 

••••••••••••••••• o ••••••••• o ••• ' ••••••••••••••••• o. o ••••••• 

Art. 37. O Presidente da Repllblica poderá prover até 4· 
(quatro) cargos de Ministro Extraordinário para o desempenho de. 
encargos temporários de natureza relevante. 

............................... ' .......................... . 
Às Comissões de Constituição e Justiça, de Serviço Públi

co Civil, de Assuntos Regionais e de Finanças. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Os projetas lidos 
serão pul:>licados e remetidos às Comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimentos de dispensa de interstício, que 
serão lidos pelo Sr. J9-Sccrctârio. 

São lidos e aprovados os seguintes 

REQUERIMENTO J'j9 435, DE 1976 

Nos termos do artigo 313 do Regimento Interno, requeiro 
dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto 
de Resolução n9 78, de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Contagem (MG) a elevar o montante de sua divida consolidada, a 
fim de que figure na Ordem do Dia da Sessão seguinte. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1976.- Ruy Santos. 

REQUERIMENTO N9 436, DE 1976 

Nos termos do artigo 313 do Regimento Interno, requeiro 
dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos pará o Projeto 
de Resolução n9 79, de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba (SP), a elevar o montante de sua dívida consolida
da, a fim de que figure na Ordem do Dia da Sessão seguinte. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1976.- Ruy Santos. 

REQUERIMENTO NY437, DE 1976 

Nos termos do artigo 313 do Regimento Interno, requeiro 
dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto 
de Resolução n9 80, de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Rio Negrinho (SC) a elevar o montante de sua dívida consolidada, a 
fim de que figure na Ordem do Dia da Sessão seguinte. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1976. - Ruy Santos. 

REQUERIMENTO NY 438, DE 1976 

Nos termos do artigo 313 do Regimento Interno, requeiro 
dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto 
de Resolução nY 81, de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Taubaté (SP) a elevar o montante de sua dívida consolidada, a fim de 
que figure na Ordem do Dia da Sessão seguinte. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1976. - Ruy Santos. 

REQlJERIMENTO NY439, DE 1976 

Nos ·termos do artigo 313 do Regimento Interno, requeiro 
dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para o Proje
to de Resolução nY "82, de 1976. que autoriza a Prefeitura Mur.icipal 
de Guarapuava (PR) a elevar o montante de sua divida consolidada, 
a fim de que figure na Ordem do Dia da Sessão seguinte. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1976.- Ruy Santos. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - De acordo com a 
deliberação do Plenário, as proposições a que se referem os requeri
mentos aprovados figurarão nu Ordem do Dia da próxima Sessilo. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. JY-Secretário. 
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É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N9 440, DE 1976 

Senhor Presidente: 

Nos termos do art. 233, do Regimento Interno, requeiro a 
transcrição, nos Anais do Senado, da entrevista gravada pelo 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, General Ernesto 
Geiscl, para a emissora NHK do Japão, e que foi transmitida de Tó-
quio no dia 14 do corrente. · 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1976.- Lourival Baptista. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- De acordo com art. 
233, ~ J9, do Regimento Interno, o requerimento será submetido ao 
exame da Comissão Diretora. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Hã oradores 
inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOUR.IVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O entrosàmento da administração nos seus diferentes níveis, do 
federal ao municipal e mais acentuadamente entre o Governo da 
União e os dos Estados, é uma das principais características da 
política revolucionária, com inegáveis benefícios, sobretudo o 
melhor aproveitamento dos recursos financeiros, ainda carentes num 
país na fase em que se encontra o nosso. 

É com satisfação, portanto, que assinalo o excelente 
'entendimento, que leva a uma perfeita conjugação de esforços, do 
Governador José: Rollemberg Leite e do Ministro Ney Braga, para a 
expansão e aprimoramento do ensino no Estado de Sergipe. Os 
resultados obtidos têm ultrapassado as eltpectativas. Isso, graças ao 
trabalho dinâmico e competente do Secretário de Educação, Dr. 
Everaldo Aragão Prado, que vem contribuindo decisivamente para a 
solução dos problemas do ensino sempre crescentes, num país das 
proporções do nosso, com elevado índice de crescimento 
populacional, do que decorre incessante pressão de demanda de 
matrículas. 

Segundo relatório da Secretaria de Educação, em 1975, o 
Estado de Sergipe empregou, na educação e ensino, Cr$ . 
94.209.671,00 (noventa e quatro milhões, duzentos e nove mil, 
seiscentos e setenta e um cruzeiros), o que equivale a 22% (vinte e 
dois por cento) da receita global do Estado, acima, portanto, daquilo 
a que é obrigado pela Constituição. Houve, assim, com relação ao 
ano anterior, um aumento de 50% (cinqUenta por cento). E para o 
corrente ano, prevê-se novo incremento de recursos, calculado em 
cerca de 13% (treze por cento) tendo por base o exercício de 1975. É 
de se realçar o propósito de melhorar o nível de pagamento do 
pessoal do ensino, sobretudo o professorado, ao qual têm sido 
proporcionados, ainda, cursos de aprimoramento sobre os quais já 
falei desta tribumi, graças à colaboração do Ministério da Educação 
e Cultura. 

Sr. Presidente, infelizmente, c meu Estado ainda depende muito 
da V nião, no tocante a recursos financeiros para a solução de seus 
problemas. Do total de Cr$ 18.587.871,00 (dezoito milhões,. 
quinhentos e oitenta e sete mil, oitocentos e setenta e um cruzeiros) 
de gastos de capital feitos em 1975, Cr$ 1.087.871,00 (um milhão, 
oitenta c sete mil, oitocentos e setenta e um cruzeiros) vieram do 
Estado e os restantes Cr$ 17.500.000,00 (dezessete milhões e 
quinhentos mil cruzeiros) vieram de transferências feitas pelo MEC, 
o que bem demonstra o empenho com que o Ministro Ney Braga 
vem procurando ajudar os Estados, sobretudo aqueles de menores 
recursos, como i: o caso de Sergipe. 

Aplaudo a política de municipalização do ensino de 19 Grau, 
~xecutada wm eficiência através do Programa de Assistência Edu
cacional aos M unicirios Scrgiranos. Desde a mocidade entusiasta 
dos iLicais municipalistas, ~com grande prazer que vejo essa preo
cupação do atual Governo sergipano, com a criaçilo de Centros Re
gionais de ELiucaçào. 

Por meio da construçã-:> ou da recuperação de escolas, amplia
ção de salas e recuperação de velhas escolas, o Governo propicia 
matrícula a toda a população da faixa escolar. Para isso, sempre con
tando com o firme e indispensável apoio do MEC, graças ao qual foi 
possível despender, em 1975, Cr$ 843.450,00 (oitocentos e quaren
ta e três mil e quatrocentos e cinqUenta cruzeiros) em bolsas de estu
do para a camada mais pobre da população, na faixa dos 7 aos 14 
anos. E este ano, as bolsas de estudo consumirão importância estima
da em Cr$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros). Também os alu
nos excepcionais têm sido favorecidos pela Secretaria de Educação, 
que concedeu, em 1975, mais 90 (noventa) bolsas a instituições 
diversas, num total de Cr$ 81.200,00 (oitenta e um mil e duzentos 
cruzeiros). Este ano, o mesmo auxílio irâ atingir a cifra 
de Cr$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil cruzeiros). 

Dados igualmente auspiciosos encontramos no tocante à distri
buição de livros escolares: em convênio com o INL, foram forneci
das 188.000 (cento e oitenta e oito mil) unidades a 46.029 (quarenta 
e seis mil e vinte e nove) alunos de todo o Estado e, este ano, serão, 
distribuídos 301.000 (trezentos e um mil) livros. Pela Portaria 
n9 2.169, de 4 de setembro de 1975, foi instituída, para a rede es
tadual, a Cai1ta Escolar, de inequívoco caráter educativo, conscien· 
tizando a comunidade para o problema do ensino. A Cai1ta Escolar 
possibilitará o atendimento aos alunos mais carentes economicamen
te e tarr:bém ao desenvolvimento das atividades extraclasse. 

O apoio do MEC permitiu maior amplitude ao fornecimento de 
merenda escolar a 78.426 (setenta e oito mil, quatrocentos e vinte e 
seis) alunos de 555 (quinhentos e cinqUenta e cinco) escolas, este ano 
calculando-se que serão atendidos 100 mil alunos, distribuídos 
por 600 escolas, conforme projeto desenvolvido em convênio com a 
Campanha Nacional de Alimentação do MEC. 

Sr. Presidente, recursos consideráveis, para nosso Estado, foram 
gastos na recuperação de escolas, no propósito de dotar os estabele
cimentos de ensino de Sergipe de melhores condições físicas. Somen
te na reforma e restauração do velho Colégio Estadual Atheneu 
Sergipense foram gastos Cr$ 2.559.440,90 (dois milhões, quinhen
tos e cinqUenta e nove mil, quatrocentos e quarenta cruzeiros e 
noventa centavos), sem levar em conta recursos adicionais aplicados 
em equipamento e reequipamento de salas de aula. 

O mesmo zelo da Secretaria de Educação é observado no apri
moramento do ensino, melhorando a remuneração do professorado, 
e proporcionando-lhe oportunidades de aperfeiçoamento em cursos 
idealizados e executados com a ajuda do MEC. 

O setor esportivo tem sido objeto de importantes programas. 
Desenvolveu-se, assim, em Sergipe, pela ação do Governo do Es

tado e com a decidida colaboração do Ministério da Educação, um 
intenso esforço em favor da educação e do preparo das gerações de 
hoje para as tarefas do amanhã, numa terra que aspira a prosperar. 

Convencido das repercussões dessa política no futuro de Sergi
pe, felicito o Secretário Everaldo Aragão Prado, e e1tterno os agra
decimentos do povo sergipano ao Ministro Ney Braga, que, bem sei, 
dará todo o apoio, para que nenhuma criança ou jovem sergipano fi. 
que sem escola, por mais carente que seja. 

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

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

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

Quem acompanha o noticiário da imprensa brasthense - tão 
jovem quanto desenvolvida, com os seus três grandes diários, dignos 
dos foros de cultura da Capital da República - verifica, ante 
constantes reclamações, que a missão dos advogados encontra, aqui, 
múltiplos obstúculos, tornando cada vez mais ingentes as tarefas da 
Magistratura Postulante. 

Diante do espelho que a imprensa local nos ~1rresentava, toma
mos a iniciativa 1k aproveitar o último recesso parlamentar para 
encaminhar, a todos os colegas registrados na scçào local da Ordem 
dos Advogados do Brasil, um qucstinn:1rio, com vinte c cinco pcrgun-
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tas, a r~sp~ito do desempenho do Poder Judiciário e demais órgãos 
de apoio no Distrito Federal. 

Pelo n1Jm~ro de respostas recebidas - mais de duas centenas, 
configurundo c~rca de vinte por cento dos que militam, como advo
gados, no foro local - cremos haver obtido amostragem bastante 
reveladora do universo pesquisado e, por isso mesmo, digna do 
conhecimento do Congresso Nacional, principalmente quando esta
mos i1s vésperas de uma reforma judiciária. 

Oitentu por cento dos respondentes não se limitaram ao puro e 
simples preenchimento do questionário, mas enviaram-nos valiosas 
sugestões, capazes de preencherem os claros da sua elaboração, 
embora tentássemos emprestar-lhe a maior amplitude. Decerto, elas 
nos servirão para, no desempenho do nosso mandato, acompanhar, 
com melhores informações, a tarefa que incumbe a esta Casa, no 
sentido de melhorar o desempenho da Justiça no Distrito Federal. 

Tivemos a colaboração dos mais eminentes advogados e juris
tas, com escritórios em Brasília e, para evitar a injustiça de uma omis
são, citaremos um, dentre os maiores, de quantos tiveram a gentileza 
de atender ao nosso pregão: o nobre colega Eurico Rezende, nosso 
confrade na advocacia militante, a quem agradecemos, nesta oportu
nidade, ademais, as sugestões apresentadas. 

Cabe-nos, inicialmente, congratular-nos com a seção da OAI:I 
no Distrito Federal, pelo julgamento favorável ao seu desempenho, 
revelado nessa amostragem. 

A 25' e última pergunta do questionário indagava se a atuação 
da OAB do DF pode ser considerada ótima, boa, sofrível, ruim, pés
sima ou excelente; 48,8% consideram-na boa; II ,8% ótima; 5,5% 
excelente. Portanto, mais de {i6% dos nossos colegas consideram 
entre boa e excelente a atuação daquele órgão, enquanto 17,3% quali. 
ficam-na de sofrível. Assim, o juízo restritivo quanto à atuação da 
OAB em Brasília se reduza pouco mais de 15'%. 

Julgamento semelhante só obteve o funcionamento da Justiça 
M iii ta r no País, considerado satisfatório por 60,6% dos responden
tes, enquanto apenas 14,9% afirmaram ser tal desempenho insatisfa
tório. 

Mas, a nossa primeira pergunta se referia à existência de conges
tionamento de feitos no Supremo Tribunal Federal, por vezes propa
lada. A resposta afirmativa, no sentido da existência dessa pletora, 
foi de 92% dos consultados, enquanto apenas 3,9% acham que não 
existe esse congestionamento. 

Como esperávamos essa resposta, em vista das constantes quei· 
xas divulgadas, indagamos se devia ser aumentado o número de 
Ministros e respectivas Turmas daquela Corte, ou deferidas a instân
cias inferiores algumas das suas atribuições menos relevantes. Pelo 
aumento do número de Ministros se pronunciaram 56,7% dos 
respondentes e 35,4% contra; pelo deferimento de atribuições a 
instâncias inferiores, declaram-se 48% e 41% contra. 

Examinando as respostas, ao lado das sugestões apresentadas, 
chega-se à conclusão de que a maioria absoluta dos advogados bra
silienses considéra melhor solução aquela que importe na ampliação 
do número de Ministros do STF, para descongestionar aquela Supre
ma Corte. 

O Tribunal Federal de Recursos 

Quantos v~m estudando a reforma judicial revelam o maior inte
resse pelo problema do funcionamento da justiça nas instâncias supe
riores. Assim, a quarta pergunta do nosso questionário procura 
saber se há congestionamento de feitos no Tribunal Federal de 
Recursos; 90% dos advogados consultados respondem afirmativa
mente, c apenas 3,1% negam esse congestionamento. 

Em conseqUência, indagamos se devem ser criados outros Tribu
nais Federais de Recursos e em que Estados. As respostas afirma
tivas, qu<tnto à criação, foram de 56,7% dos consultados, enquanto 
37,8% optaram pela negativa. Dos que reclamam a criação de novos 
Trihunais F~derais de Recursos, mais de 37% indicaram para sua 
sede o Estado de São Paulo; mais de 27%, o Rio de Janeiro; mais de 
29%, o de Pernambuco; mais de 11%, o de Minas Gerais; mais de 6% 

a Bahia e o Pará, havendo percentuais menores, quanto à indicação 
nos demais Estados da Federação. 

A sétima, oitava e nona perguntas do nosso questionário refe· 
rem-se ao funcionamento do Tribunal Superior do Trabalho. 
Enquanto 68,5% responderam que há congestionamento de feitos 
naquela Corte, 22,8% negaram esse estranguíamento. 

Quanto à hipótese da criação de outros Tribunais Superiores do 
Trabalho, cerca de sessenta por cento, responderam negativamente, 
enquanto 38,5% opinaram no sentido de que deveriam ser criados em 
alguns Estados. Desses respondentes, mais de 18% optaram por São 
Paulo, mais de 13% por Pemambuco, mais de II% pelo Rio de Janei
ro, mais de 8% por Minas Gerais. 

O Judiciário em Brasília 

Quatorze das perguntas feitas referem-se ao funcionamento da 
Justiça e órgãos auxiliares no Distrito Federal. 

À li • pergunta, sobre se o Tribunal Regional do Trabalho sedia
do em Belo Horizonte dificulta o andamento dos feitos no Distrito 
Federal, nada menos de 92,8% responderam que sim e apenas 3,9% 
que não. 

A pergunta conseqUente, sobre a urgente criação de um 'J:RT em 
Brasília, recebeu 96% de respostas positivas, enquanto apenas 3,9% 
disseram-lhe não. 

Ihdagamos, depois, se havia número suliciente de Juntas de 
Conciliação e Julgamento em Brasília, e 88,9% dos consultados 
responderam negativamente, enquanto pouco mais de 6% consi
deram satisfatório o número existente. 

A voz da maioria está pedindo a criação de novas Juntas de 
Conciliação e Julgamento no Distrito Federal, mas, quanto à sua 
localização nas cidades-satélites, 29,1% respondem afirmativamente 
e .:!lJ,9% negativamente, não opinando cerca de 40%. 

Cerca de 80% dos advogados consultados afirmam, em resposta 
ao questionário, que é insuficiente o número de Cartórios no Distrito 
Federal, enquanto mais de 52% sugerem a criação de mais um de Pro
testos de Títulos; mais de 50% reclamam mais um para as Varas Cí· 
veis; mais de 44%, um para as Varas Criminais; mais de 52%, um 
para o Registro Imobiliário e cerca de 41% mais um para o Registro 
de Títulos e Documentos. 

Dos respondentes, 85% querem a criação de Cartórios do 19 e 29 
Ofícios nas cidades-satélites. 

Quanto ao cumprimento satisfatório dos regimentos de custas, 
pelos Cartórios, as opiniões se dividem: 42,5% consideram justas as 
cobranças, enquanto 46,4% consideram tais contas exageradas. 

Polícia: delegacias e presídios 

Brasília é, hoje, uma cidade de pelo menos um milhão de habi
tantes, exigi'n.do, por isso mesmo, e em face do seu crescimento demo

. gráfico constante e até explosivo, um eficiente apare! h v policial. A 
crermos no que divulgam os nossos jornais, esta é uma das maiores 
deficiências do Distrito Federal. Porisso, procuramos ouvir a opini
ão dos advogados militantes em Brasília a respeito de alguns aspec
tos do problema. 

Perguntamos se há número suficiente de Delegacias de Policia 
no Distrito Federal e cerca de 60% responderam que não, havendo 
menos de 31% de respostas afirmativas. Mas quanto ao número de 
Delegacias Especializadas, cerca de 60% opinam no sentido da sua 
insufici~ncia, enquanto apenas 21,2% consideram satisfatório o nú
mero existente. Indicando as maiores deficiências, mais de 62% 
afirmam ser de Delegacias de Menores; cerca de 34% de Roubos í! 

Furtos; 22% de Tóxicos e Entorpecentes e apenas 2,3%, de Diversões 
Públicas. 

Passemos, agora, à organização penitenciária na Capital da 
República, assinalando, desde logo, que este é, em todo o País, um 
problema que vem desafiando. há muitos dcc~nios, a atenção c o 
desempenho dos Gowrnos cst;tduais c federal. O pcnitcnciarismo 
brusilciro tem obtido progresso nos seus lineamentos doutrinários, u 
partir da preocupação mundial crescente com u defesa dos direitos 
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humanos. Mas o interesse humanístico dos estudiosos, infelizmente, 
niio encontra, na prática, na devida resposta governamental, a desejá
vel conscqílência. 

Assim, Brasília não foge à regra geral, segundo se depreende da 
ohservaçiio dos seus advogados militantes. 

Fizemos-lhes a seguinte indagação: 
Considera ao menos satisfatório o número de Presídios e 

Penitenciárias de Brasília?" 
Quase 62% responderam que não, enquanto menos de 29% 

revelavam sua concordância com o quadro atual. 
Quanto à organização desses presídios, indicamos,. aos res

pondentes, seis opçõ~s. entre excelente e péssima. Ninguém res
pondeu que excelente, mas 1,5% considerou ótima a organização 
presidiária brasiliense. Se menos de 25% respondem que ela é ótima, 
cerca de 35% classificam-na entre péssima e ruim, enquanto 36,2% 
lhe dão a classificação de sofrível. 

Tais, em síntese, as respostas recebidas, para as vinte e cinco per· 
guntas aos advogados brasilienses sobre o funcionamento da Justiça 
e respectivos órgãos de apoio no Distrito Federal. 

Não nos surpreendeu o interesse com que nos honrou tão 
elevado número de colegas, emprestando atenção ao longo requisitó
rio: mas estamos realmente surpreendidos com o número de suges
tões apresentadas, todas válidas, não apenas no que tange ao melhor 
funcionamento dos Tribunais Superior.:s, como também no que se 
refere à otimização do desempenho de todo o aparelho da Justiça na 
Capital da República. 

Ao trazermos, a esta tribuna, o resultado da pesquisa, 
informada pelo desejo de servir à crescente afirmação do Poder 
Judiciário brasileiro, como pela intenção de emprestar voz 
parlamentar à nobre classe dos que militam, como magistrados 
postulantes, no foro do Distrito Federal, fazemos votos para que 
essas opiniões, todas válidas, possam innuir nas medidas a serem 
tomadas tanto pelo Executivo como pelo Parlamento brasileiro. 

· Quando necessário, principalmente no encaminhamento de pro
posições legislativas atinentes à matéria, aqui estaremos, para falar 
cm nome dos nc.ssos colegas adv9gados, já agora munidos de pro
curação bastante: as cartas, as respostas. os questionários preen
chidos, as observações pertinentes; as válidas opiniÕes expendidas, 
informadas pdo mesmo intuito que me informa: o de promover a 
justiça mais rúpida c mais barata neste País.( Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. NELSON 
CARNEIRO EM SEU DISCURSO: 

QUESTIONÁRIO SOBRE O FUNCIONAMENTO 
DO PODER JUDICIÁRIO E RESPECTIVOS 

ÓRGÃOS DE APOIO NO DISTRITO FEDERAL 

I) Existe congestionamento de feitos no Supremo Tribunal 
Federa1'1 

SIM: 92% NÃO: 3,9% 
2) Na hipótese positiva, deve ser aumentado o número de Minis

tros e respectivas Turmas daquela Corte? 
SIM: 56,7% NÃO: 35,4% 
3) Ou devem ser deferidas a instâncias inferiores algumas das 

suas atribuições menos relevantes? 
S!M:48% NÃ0:41% 
4) Há congestionamento de feitos no Tribunal Federal de Recur-

sos? 
SIM: 90% NÃO: 3,1% 
5) Devem ser criados outros TFR? 
SIM: 56,7% NÃO: 37,8% 
6) Afirmativa u resposta anterior, em que Estados? 
Acre: 3,1% Amazonas: 3,1% 
Parú: 6,2% Maranhão: 3,1% 
Piauí: 3,1% Ceará: 4,7% 
Rio Grande do Norte: 3,1% Paralba: 3,1% 
Pernambuco: 29,9% Alagons: 3,1% 

Sergipe: 3,1% 
Espírito Santo: 3,1% 
Minas Gerais: II% 
Goiás: 5,5% 
Paraná: 3,1% 
Rio Grande do Sul: 11,8% 
7) Hã congestionamento de 

Trabalho? 

Bahia: 6,2% 
Rio de Janeiro: 27,5% 
São Paulo: 37,7% 
Mato Grosso: 3,1% 
Santa Catarina: 3,1% 
Distrito Federal: 6,2% 
feitos no Tribunal Superior do 

SIM: 68,5% NÃO: 22,8% 
8) Admite a hipótese da criação de outros TST? 
SIM: 38,5% NÃO: 55,9% 

· - 9) Afirmativa a resposta, em que Estados? 
Acre: 3,1% Amazonas: 3,I% 
Parã: 5,5% Maranhão: 3,1% 
Piauí: 3,1% Cearã: 3,1% 
Rio Grande do Norte: 3,1% Paraíba: 3,1% 
Pernambuco: 13,3% Alagoas: 3,1% 
Sergipe: 3,1% Bahia: 7% 
Espírito Santo: 3,1% Rio de Janeiro: 11,8% 
Minas Gerais: 8,6% São Paulo: 18,8% 
Goiás: 4, 7% Mato Grosso: 3,1% 
Parana: 3,9% Santa Catarina: 3,1% 
Rio Grande do Sul: 9,4% Distrito Federal: 6,2% 
10) Considera satisfatório o funcionamento da Justiça Militar 

no País? 
SIM: 60,6% NÃO: 14,9% 
II) Concorda em que o Tribunal Regional do Trabalho sediado 

em Belo Horizonte dificulta o andamento de feitos trabalhistas de 
Brasília? 

SIM: 92,9% NÃO: 5,5% 
12) Considera urgente a criação de um TRT no Distrito Federal? 
SIM: 96% NÃO: 3,9% 
13) Hã número suficiente de Juntas de Conciliação e Julgamen

to em Brasília? 
SIM: 6,2% NÃO: 88,9% 
14) Devem ser criadas essas juntas em todas as cidades-satélites 

de Brasília? 
SIM: 29,1% NÃO: 29,9% 
15) Hã número suficiente de Delegacias de Polícia no Distrito 

Federal? 
SIM: 30,7% NÃO: 59,8% 
16) Deve ser duplicado o número de Delegacias Especializadas 

em Brasília? 
SIM: 69,2% NÃO: 21,2% 
17) A insuficiência de Especializadas é maior para atender aos 

seguintes problemas (indicar apenas um): 

a) menores: 62,2% c) tóxicos e entorpecentes: 22% 
b) roubos e furtos: 33,8% d) diversões públicas: 2,3% 

18) Considera ao menos satisfatório o número de Presídios e 
Penitenciárias de Brasília? 

SIM: 28,3% NÃO: 61,4% 
19) A organização dos presídios é (escolher uma opção): 
a) ruim: 29,1% b) péssima: 26,7% 
c) sofrível: 22% d) boa: 9,4% 
e) ótima: xx f) excelente: xx 
20) Considera o desempenho do DETRAN: 
a) sofrível: 36,2% b) bom: 24,4% 
c) péssimo: 20,4% d) ruim: 14,1% 
e) ótimo: 1,5% f) excelente: xx 
21) Considera suficiente o número de cartórios do Distrito 

Federal? 
SIM: 18,8% NÃO: 79,5% 
22) Quantos consideraria necessários: (MAIS DEU M) 
a) de protestos de títulos? 52,7% 
b) para as varas cíveis? 50,3% 
c) para as varas criminais? 44% 
d) de registro imobiliário? 42,5% 
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e) de títulos e documentos? 40,9% 
23) Devem ser criados Cartórios do 19 e do 29 Oficio nas cidades

satélites? 
SIM:85% NÃO: 11% 
24) Os regimentos de custas são satisfatoriamente cumpridos 

pelos Cartórios do Distrito Federal? 
SIM: 42,5% NÃO: 46,4% 
25) Considera a atuação da Seção da OAB no DF: 
a) boa: 48,8% b) sofrível: 17,3% 
c) ótima: 11,8% d) péssima: 9,4% 
e) ruim: 6,2% f) excelente: 5,5% 

PESQUISA ELABORADA PELO SENADOR NELSON CAR· 
NE/RO JUNTO AOS ADVOGADOS INSCRITOS NA ORDEM 
DOS ADVOGADOS DO DISTRITO FEDERAL. 

JOLHO DE 1976 
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 

ao nobre Senador Heitor Dias. 

O SR. HEITOR DIAS (ARENA - BA. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Antes de entrar no assunto principal que me trouxe à tribuna, 
quero registrar, com pesar, o falecimento, na Bahia, do Professor 
Clóvis Veiga, que tão relevantes serviços prestou à Universidade 
Católica de Salvador. Homem estudioso dos assuntos económico
financeiros, d.eixou algu'mas publicações que IIÍe falain do valor e dos 
méritos pessoais, o que lhe assegurou a simpatia dos alunos e o apre· 
ço de seus colegas e companheiros de administração naquela 
Universidade. 

O Sr. Nelson Carneiro (MDB- RJ)- Dá V. Ex• licença pata 
um aparte? 

O SR. HEITOR DIAS (ARENA- BA)- Com muita honra. 

O Sr. Nelson Carneiro (MDB- RJ)- Antes que V. Ex• passe 
para outro assunto, quero dizer que o pesar pela morte do Professor 
Clóvis Veiga não é só daqueles como V. Ex•, que têm· a ventura de 
continuar morando na Bahia, mas de quantos pelo Brasil acompa
nharam a obra daquele mestre, leram os seus livros e sabem da sua 
contribuição valiosa à Ciência a que se dedicou. 

O SR. HEITOR DIAS (ARENA- BA)- O aparte de V. Ex• 
.confirma, plenamente, a providência da minha iniciativa, ao trazer a 
~nfausta notícia do seu falecimento para os Anais desta Casa. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, as Academias de Letras são, so
bretudo, focos de irradiação. Por isso mesmo é ·que se procura trazer 
para o seu meio aqueles que estejam em condições de influir na cons-
trução e no aperfeiçoamento da sociedade; pela inteligência, que é a 
presença de Deus no homem; pela cultura, que é uma oblata do 
homem a Deus; e pelas virtudes morais, que são cimento indispensá· 
vel à ~dificação da nacionalirl•<i~ 

Foram essas as razÕes que inspiraram a Academia de Letras da 
Bahia a convocar, para o seu ambiente, a figura r,narcante de Dom 
A velar Brandão Vilela, Cardeal da Bahia, Sacerdote e Pastor, o qual 
ao mesmo tempo em que se ocupa das coisas da Liturgia Sagrada, 
tem a sua vida dedicada ao grande rebanho sob o seu comando. 

Pronunciou Sua Eminência, quando da sua posse naquela Casa, 
um memorável discurso, sobre o qual alguns comentários já foram 
feitos em outras tribunas e, também, na Imprensa, ressaltando o 
trabalho que não é apenas de literatura, mas, também, de pensa
mento, pela maneira com que soube enfocar os vários problemas so
ciais de nossa época. 

Se as suas palavras se tivessem limitado a traçar o. perfil d~s 
patronos da Cadeira que o eminente antístite passará a Ilustrar, Já 
bastariam como expressão de eloqUência e beleza literária, a compro
var os méritos que fundamentaram a escolha e eleição. 

Mas Sua Eminência foi mais longe, com igual brilho e des<.:ur
tino, ao examinar a situação de sociedade atual nos seus erros e nas 

suas angústias, num grito de alerta contra os descaminhos da H uma· 
nidade. 

• E nad~ há que estranhar na sua análise arguta, partida de quem 
reconhece, como o melhor de si mesmo, "a vlda que corre para Deus 
a serviço da fraternidade cristã e da promoção dos homens". 

E há de ser a centelha dessa inspiração, que, presente na cansei· 
ência dos homens, nos permitira, vivendo - como bem disse Sua 
Eminência - o período brilhante de nossa História", não sermos 
surpreendidos pelo apocalipse q~e nos ameaça, e que será fatal se 
inexistir "o verdadeiro sentido de cristão, a capacidade de discer· 
nimento para a justa avaliação dos elementos em jogo", sem o qual, 
ainda é Sua Eminência que sentencia, "correríamos o perigo de estar· 
mos construindo um gigantesco robô de imprevisíveis conseqUên· 
cias", o que seria fruto da ciência sem ética, e do homem sem Deus. 

f: que o homem não é um simples habitante da terra, isto é, nela 
não tem, apenas, a sua morada, mas cumpre nela também o seu desti" 
no. Se a morada pode sugerir uma idéia estática, o destino tem um 
sentido verdadeiramente dinâmico. Isto significa que estamos em 
permanente marcha, o que, por si só, nos mostra que, muito mais do 
que o instinto de existir, prevalece o ideal de viver. E para tanto .é de 
mister que o homem se despoje, cada vez mais, do barro de que foi 
feito, para se deixar tocar do sopro divino que.lhe foi impregnado. 

E é, dentro dessa concepção que Sua Eminência, com tanta sabe· 
doria, pressentiu, e com tanta eloqUência se manifestou, aô afirmar 
que não devemos consentir que "as preocupações económicas do ter 
sobrelevem os direitos sagrados do ser". 

Ao requerer a V. Ex•, Sr. Presidente, a transcrição nos Anais 
desta Casa do magnífico pronunciamento do eminente Cardeal 
Vilela e qu~ considero integrante deste meu discur~o termino as mi· 
nhas palavras, dizendo: ganharam as Letras brasileiras, enobreceu-se 
a Academia, beneficiou-se a Sociedade, e ,(Qi; pr~tigiada a Igreja, 
com a homenagem tributada ao seu dinâ~ico Pastor, que tem sabi· 
do, no cumprimento de sua nobre e espinhosa missão, fazer de sua 
palavra um instrumento de constantes e edificantes serviços. E o 
sentido mais nobre da palavra é exatamente ·a de construir. A pró· 
pria luz nasceu de uma palavra emanada do Criador: "Fiat". (Muito 
bem! Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. HEITOR 
DIAS EM SEU DISCURSO: 

"Neste Ano Tricentenário da Arquidiocese, quando as raizes 
quadrisseculares da Cruz de nossa História estremecem no coração 
da Bahia e do Brasil, na profunda e continuada emoção daquele pri· 
meiro encontro com a terra virgem e seus primitivos habitantes; · 
quando a elevação da primeira diocese brasileira, em 1676, a catego· 
ria de Arcebispado, assinala, por assim dizer, a maioridade da ,Igreja 
em nosso País, quisestes conceder-me, por nímia benevolência vossa, 
o título de membro da Academia de Letras da Bahia. 

Não sei se o acadêmico sexagenârio que hoje vai ocupar a cadei:' 
ra n~ 18, neste egrégio sodalício de Letras, é o cidadão A VELAR 
BRANDÃO VILELA, ou se é o Cardeal Arcebispo de São Salvador 
da Bahia, Primaz do Brasil. 

f: certo que os títulos e as honrarias, os serviços e os compromis
sos decorrentes de minha condição sacerdotal, por si, não bastariam 
para justificar o vosso gesto simpático de acolhimento e distinção. 

Procurastes vislumbrar na púrpura cardinalícia, hoje discreta· 
púrpura, mais simples e mais humana do que aquela preceituada pe· 
lo figurino medieval, algo que pudesse conduzir-vos a esta convoca· 
ção irresistível e, acredito piamente, sincera e elevada. 

Não discuto os vossos critérios, os altos critérios de vosso Tribu: 
nal de Letras. Iluminado com a lâmpada sagrada do coração, o vos
so gesto representa para mim, a cadência litúrgica de original Ceie· 
braçào da Palavra, neste templo augusto de vossas contemplações . 
acad~micas. 

Não discuto os vossos critérios, disse, nem examino os cami· 
nhos e os métodos de vossa carinhosa eleição. 
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Mas, Senhores Acadêmicos, quereis a minha carteira de 
identidade literária? Difícil caracterizá-la. 

~verdade que nasci numa cidade pequena e verdejante do inte
rior alagoano, onde muitos de seus filhos beberam e bebem as águas 
do Parnaso e freqUentam os salões do Areópago. E: certo que, na mi
nha família, dois irmãos pertencem, ambos, à Academia Alagoana 
de Letras e ao Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas. 

f: fora de dúvida que outros membros da família serviram e ser
vem à causa das letras, com entusiasmo e competência. 

~ conhecido que pertenço à Academia Piauiense de Letras, pela 
generosidade unânime de seus membros; que fui recebido. no Institu
to Histórico e Geográfico de Sergipe, pelas mãos amigas do con
ceituado mestre da História -'José Calazans Brandão. E: também 
certo que o Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas me inscreveu 
entre os seus sócios honorários e o seu irmão da Bahia me ofertou 
um diploma de igual categoria. 

Não desconheço ter produzidO centenas de trabalhos, muitos de
les de sabor literário, 80% de expressão oral - sementes caídas na 
consciência dos peregrinos da vida, gotas de luz acendidas na 
intimidade sacra! dos corações. Mas a verdade é que não sou, nem 
me considero um homem de letras, em sentido estrito .. Jamais fiz 
produções literárias em razão da literatura como tal. Meu engenho, 
minha arte, meu cinzel, minha pena, meu espírito, meu pincel, minha 
escala, minha sensibilidade, minha palavra, tudo o que sou e tenho 
pertence ao património de minha formação sacerdotal e às preocupa
ções absorventes de meu apostolado religioso. 

- O que sou, áfinal? 
Sinto-me padre, alguém que foi chamado para o ministério da 

paternidade espiritual. Padre de minha Igreja, sem contudo alimen
tar pruridos de clericàlismos ou intolerâncias de proselitismo doen
tio. Padre por formação e por convicção, missionário do amor frater
no, pregoeiro dos valores transcendentais da vida humana. 

- Se não fosse padre, o que teria sido? 
Magis.trado? Político? Professor? Psicólogo? Homem de Letras? 
- Poderia ter sido um cultor do Direito. O Direito me atrai. A 

Lei que não mata o espírito me encanta, a justiça que não tem afilha
dos nem conhece imposições me seduz. Tenho entusiasmo pelo Direi
to, apesar de tantos recursos criados para matá· lo. O senso jurídico 
faz parte da formação do ser humano. 

Certa vez, obrigado a escrever um corpo de razões para defen
der uma causa ligada à Igreja, ouvi de um notável homem de saber 
jurídico o seguinte: "o senhor seria um excelente advogado". 
Respondi-lhe: talvez. O problema mais delicado e complexo do 
universo 'das leis seria como exercer o ministério da justiça, neste 
mundo carregado de paixões, onde se cultiva tanto a lei da vanta
gem, do privilégio e até dos recursos secundários. 

- Político poderia ter sido, emprestando-se à palavra a 
dignidade e soberania que possui, toda a força de sua capacidade de 
integração no processo de promover o bem comum, de elevar a 
condição humana ao nível de sua dignidade, à base de suas primor
diais aspirações A causa pública exige planejamento, bom senso, 
vocação administrativa, competência, desprendimento. 

Não sou político de partido. Como Pastor, tenho o coração 
aberto para todos. Ofereço o meu voto como expressão de minha 
consciência. Luto pela justiça social, tentando equilibrar direitos e 
deveres. Uns me chamam de diplomata, porque, em certos momen
tos difíceis, já consegui encontrar fórmulas adequadas para proble· 
mas complicados. Mas a diplomacia, para mim, jamais seria instru
mento car-az de acobertar manobras suspeitas, atitudes compromete
doras. 

Em certo Estado da Federação, uma vez, um grupo de políticos 
bem intencionados, me procurou, tentando convencer-me de que de
via acdtar, considerai o in~dito da história, minha candidatura para 
Governador do Estado. Foi antes de 1964. 

Respeitei, tranqUilamente os bons propósitos dos amáveis 
visitantes, mus não aceitei nem podia aceitar o convite. Para mim, se-

ria inconcebível conciliar a função dupla de ser Bispo e, ao mesmo 
tempo, Executivo Estadual. 

Professor? Teria sido professor. Aliás, já exerci o magistério no 
Seminário, antes mesmo da ordenação sacerdotal e depois de ordena
do, inclusive, no antigo Ateneu Sergipense, numa época em que os 
Colégios Oficiais, de nível médio, ostentavam realmente um sele
cionado corpo docente, de alta linhagem intelectual. Literatura luso
brasileira e psicologia foram matérias a mim confiadas. 

Não seria um mestre perfeito, porque, entre minhas deficiências 
humanas, conta-se a falta de memória qualificada, o que exigiria, por 
certo, esforço multiplicado e extenuante do professor. 

". O convívio dos alunos foi uma experiência salutar, durante 7 
anos. E os encontro, por toda parte deste País, revestidos sempre de 
ca_rinho e gr_a,!idão. 

Médico. Poderia ser. Tenho profunda admiração pelos médicos. 
À ciência médica, em todas as suas especialidades, está confiado o 
mister de defender e proteger a integridade física e mental dos seres 
humano's. A saúde, como a educação, é fator 'de progresso e de paz. 

Minha única experiência de "médico" registrou-se no alto 
sertão de Pernambuco, quando Bispo de Petrolina. Ainda bem jo
vem e mais afoito do que hoje para os trabalhos missionários, encon
trava-me num dos lugarejos mais simples e pobres da Diocese, em 
visita pastoral. Uma verdadeira multidão, provinda de todos os 
recantos da região ali se instalara sedenta da Palavra de Deus, ávida 
de ser atendida nas confissões, crismas, batizados e matrimónios de 
reparação. Além disso, os conselhos particulares e as consultas sobre 
todos os problemas. Era um impressionante acampamento de nóma
des, chegados de surpresa, e espalhados por toda parte, inclusive 
debaixo das árvores, em redes estendidas a céu aberto, em palhoças 
improvisadas, Deus sabe como. Para essa boa gente, a comida era . 
parca. A água muito duvidosa. Os recursos para atendimento das . 
necessidades normais da vida, à primeira vista, inexistentes. Quanta 
pobreza física! Quanta energia espiritual! Quanta alegria sagrada! 

O trabalho abrangia as horas do dia e, extravagantemente, gran
de parte da noite, dentro do princípio ensinado por Dom José Tomás· 
Gomes da Silva, meu Bispo de origem e meu amigo, dono de imenso 
coração: "atender às confissões, até virar o bagaço", isto é, sem 
preocupa~ão.de hora, até o último penitente da noite. 

Em meio aos inúmeros programas da visita, um senhor c me 
pede u'a meizinha para a filha que não estava passando bem de saú
de. Levara comigo, dessa vez, uma pequena relação de remédios .. 
comuns, fáceis de encontrar em qualquer botica do povo e, conforme 
a apresentação dos sintomas, indicava um desses medicamentos que, 
se não fazem bem, mal também não podem fazer. Ouvi a jovem rá
pida mas atentamente. Indiquei-lhe o remédio: um fortificante de 1 • 
categoria, muito conceituado na época. Tome dois vidros! 

No local não havia postos de saúde, mas, por segurança, pedi ao 
pai da consulente que, depois das Santas Missões, procurasse, 
quanto antes, o consultório mais próximo de sua residência, para 
exame e tratamento definitivos do caso. O sertão era quase um 
deserto de médicos. 

Na Visita Pastoral do ano seguinte, em outra região da Diocese, 
lã estava o mesmo senhor que, feliz da vida, me procurava para dizer
me que a filha estava com saúde perfeita. Perguntei-lhe 
imediatamente: esteve com o doutor? - Não senhor, Dom Avelar! · 
- Por que, meu amigo? - "Eu não dou à minha filha, meizinha 
saída das mãos de pecador". "Ela ficou boa com aquele santo remé
dio que o senhor ensinou". Não adiantava aprofundar o 'tema 
naquela oportunidade. Apesar de sem jeito par~ o exercício da medi
cina, sem possuir aquele sexto sentido que faz de tantos curandeiros, 
a seu modo, notãveis aliviadores da tragédia humana, poderia ter 
conquistado, nos sertões pernambucanos e piauienses, fama cor
rente, se pretendesse dar continuidade a essas ingénuas e caridosas 
indicações terapeuticas. 

A pureza da alma po~ular é um tesouro que pode ser utilizado , 
de forma criteriosa ou desonesta, conforme a intenção e a formação · 
de cada qual. 



Setembro de 1976 DL.\RIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sexta-feira 17 5851 

- Psicólogo? Poderia ter sido, porque esse complexo mundo 
interior do homem, ainda tão pouco explorado em suas potenciali· 

,. dades e derivações multiformes se constitui em desafio portentoso 
para a ciência e para a fê, se se vincula aos interesses mais fortes da 
vida e de seus valores éticos e sociais. 

Não teria, porém, tranqUilamente o afirmo, capacidade e muito 
menos coragem de quebrar espetacularmente garfos e colheres, nem 
consertar relógios pela televisão, mundo encantado e misterioso de 
alguns famosos parapsicólogos. 

-E homem de letras?- Não seria um profissional das letras. E 
poeta genuíno, muito menos. Gosto, sim, das letras, das belas e das 
boas letras. Faltou-me, no entanto, aquela irresistível atração que me 
fizesse reservar tempo para cultivá-las, sinal de que a tendência não 
foi suficientemente poderosa para justificar a qualificação. 

Assim, senhores acadêmicos, vós o sabeis, não é um homem de 
letras que recebeis nesta Casa, mas um padre que atingiu, pelos desíg· 
nios altíssimos do Senhor, sem sofrer a vertigem das alturas, a digni
dade de Cardeal da Santa Igreja; padl'e que, no exercício de sua mis· 
são, compreendeu, logo cedo, que o uso da palavra correta era· 
importante para o destino de seu ministério, e que, por isso, tentou 
valorizá-la, quanto possíyel, l serviço da mensagem cristã. Padre que 
jamais, conscientemente, empregou a palavra para diminuir, ames
quinhar, destruir o seu semelhante, o que é uma forma de exaltá-la; 
que procurou, através de sua conduta, transmitir apelos de esperança 
aos que se desiludiram ou se desesperaram, que sempre viu na 
palavra a expressão de um dom de Deus, o "Logos" do Pai, existen· 
cializado, perdoai-me o neologismo, no seu Filho Jesus Cristo. Padre 
que tem colocado esta palavra sem radicalismos perigosos e sem 
covardia comprometedora, em favor dos postulados da justiça, do 
amor, da verdade, da liberdade, ingredientes que bem utilizados, em 
dimensão horizontal e vertical, e aplicados de maenira solidária, 
complementar e proporcional, concorrerão ~ecisivamente para o 
triunfo da verdadeira paz social. 
· Se 0 estilo é o homem, ireis encontrar na minha palavra um de· 
votado defensor dos valores humanos e um porta-voz da fé, da graça 
e do perdão, jamais um consumado artesão do pensamento literário 
e acadêmico. Mesmo assim, a palavra escrita e oral é presença 
obrigatória em minha vida, a estampar as virtudes e os defeitos do 
comunicador. 

Ao me receberdes, a mim, Cardeal Arcebispo Primaz, padre da 
Igreja que viu nascer o Brasil, estais, acolhendo, nesta Acad~mia que 
não é uma associação religiosa nem beneficente, mas o cenaculo das 
letras baianas, integrado por intelectuais de renome, fiéis aos obje
tivos superiores de tão veneranda entidade, um homem que traz 
consigo a experiência de uma história pessoal e coletiva, dig~a do 
apreço, acredito sinceramente, um alagoano sergtpano 
pernambucano piauiense baiano, que se faz portador de um razoável 
Curriculum Vitae, onde o melhor que nele se encontra é a vida que 
corre para Deus, a serviço da fraternidade cristã e da promoção dos 
homens. 

Decidido a respeitar os vossos cânones, tenho medo, no en· 
tanto de assumir os compromissos estatuários desta Casa. 

Contando, porém, com a vossa indulgência antecipada, poderei, 
então, incorporar à responsabilidade de min~a sempre sob~ecar· 
regada boa vontade, o rico património d~ c.adetra n9 18, p~trocma~a 
por Zacarias de Goes e Vasconcelos e dtgmficada por Jose Joaqutm 
Seabra e Augusto Alexandre Machado. 

DAS "PRIMEiRAS LETRAS" ÀS LETRAS ACADt:MICAS. 

"DAS FRASES FEITAS" AO SANTUÁRIO DO CORAÇÃO. 
Neste dia em que sou introduzido na Casa das Letras Baianas, 

permiti, senhores acadêmicos, me recorde, por instantes, do meu tem-· 
po de infância, para prestar uma cálida homenagem a professora 
Eufrosina Silva, precisamente aquela que me pôs nas mãos o tesouro 
precioso de minhas "primeiras letras". 

Sóbria e maternal, modesta e boa, a velha c querida mestra plan· 
tou no meu espírito que então se abria, curioso e tímido, para os 
apelos da vida intelectual, as primeiras sementes do saber. 

Permiti que relembre também, com imensa gratidão, a figura 
irrequteta e original de meu segundo mestre. o baiano Joilo 
Domingues Moreira, de fala e cabeços encaracolados, mas de saber 
eclético, que, no Ginásio Viçosense, m~ preparou com esmero para 
iniciar o curso de nível médio, no Seminário de Maceió, donde sairia 
mais tarde para o Seminário Maior de Aracaju. Sua vibrante régua 
disciplinar e sua respeitável palmatória, sempre tão temidas, graças a 
Deus me respeitaram. 

Era de . ver a translúcida alegria e comovente vaidade do 
desajeitado mais douto professor, quando, seu antigo aluno, já Bispo 
e Arcebispo (não conheceu o Cardeal) com ele se encontrava, em 
Viçosa das Alagoas. 

Permiti, ainda, que atualize as figuras de mestres ilustres c de
dicados amigos que marcaram a minha vida e me acompanharam 
através das "letras clássicas" e das "letras sagradas" - Cônego Cí· 
cero de Vasconcelos, Mons. Antônio Valente de Lima, Dom Mário 
de Miranda Vilas Boas, todos já falecidos e galardoados pela muni
ficência do Pai. 

Neste momento, reverencio a sua memória, na pessoa de um 
outro querido mestre, aqui presente, Mons. José Trabuco Carneiro, 
do Clero baiano, cultor exímio da Língua Vernácula e latinista de 
escol. 

Para todos eles e para quantos me ajudaram, ao longo da vida, 
como por exemplo, Dr. Manoel Brandão Vilela, meu tio e meu 
Padrinho de Batismo, meu acompanhante na viagem primeira de 
casa para o Seminário, e Mons. Cândido Machado - o Pe. 
Machadinha - de minha infância, de meu catecismo, de minha 
primeira comunhãos, de minha primeira Missa, solenemente cantada 
na terra natal, a quantos me ajudaram a descobrir no corpo das 
letras a alma das cousas, dos homens, dos acontecimentos, do tempo 
e da eternidade - o que vale dizer - abrir-me as portas do tesouro 
da sabedoria humana e divina - o meu profundo reconhecimento, 
esculpido em "letras de ouro" e proclamado com "letras de fogo", 
"em frases feitas" de carinho, nesta Casa das Letras Baianas. 

O que eles não poderiam prever, os mestres do meu passado, e 
muito menos eu, hoje inesperada e esplendorosamente acontece: a 
ascensão de minhas pobres e "primeiras letras" à categoria de "letras 
academicas", nesta prestigiosa Academia baiana de Letras. Assim, 
passarei a ser, por força da letra estatuária da Casa, "um homem de 
letras", eu que já vinha sentindo, desde algum tempo, ser "letra mor
ta" a minha condição de homem letrado. Em conseqUência, os arrou
bos de vossa generosidade aumentaram as minhas dívidas perante o 
Tesouro da Cultura Baiana, e só me resta pedir a Deus vida, saúde e 
tempo para efetivar o resgate, oportunamente, das pesadas "letras a 
pagar". 

Perdão, meus senhores, perdão, o brilho de vossas letras me 
ofuscou a mente, e o peso das dívidas contrai'!_~s. ~cabrunhando-me, 
retirou-~e-a-l~z dos ~lh~s. Não posso terminar esta página de sauda
de e gratidão, sem chamar para este recinto, a· figura austera de meu 
pai_ Elias Brandão Vilela- homem que se tivesse cultivado, como 
tantos de seus irmãos, a inteligência que Deus lhe deu, por certo teria 
marcado a luz a sua geração. 

Dele aprendi a independência moral que tentei polir ao largo do 
meu itinerário e a percepção clara e realista dos problemas da vida. 

E, agora, peço aos mensageiros de Deus que introduzam nesta 
sala, o anjo tutelar de minha vida- Isabel Brandão Vilela- minha 
Mãe. 

Vejo-a em pleno esplendor de suas funções domésticas, a viver o 
lema beneditino do ora et labora, no trabalho incessante, na piedade 
sincera e pura, na devoção sem limites à formação religiosa e moral 
dos filhos. 

Contemplo-a, na velhice, bordada de luz, prateada de virtudes, 
transparente de bondade. Sua imagem, eu a tenho no altar mais 
bdo de minha devoção filial. 

Pl'rdoai-me, senhores, foi uma romaria sunt.a de saudade que 
meu coração sentiu a necessidade de empreender. Perdoai-mel 
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. CRENÇA NOS VALORES DO ESPIRITO 

Aceito ri vossa decisão, senhores acadêmicos, porque, sendo um 
homem de fé também acredito nas letras. 

Vivemos um período brilhante, surpreendente e apocalíptico da 
história. A sistematização das pesquisas, a precisão das técnicas, o 
avanço das ciências, o desenvolvimento da cibernética, o surgir dos 
cérebros eletrónicos são car~tçrísticas reveladoras da presença do 
espírito na marcha evolutiva do progresso humano. 

TRP.S PERSONALIDADES DE ESCOL 

Senhores acadêmicos, colocastes diante de mim três personali
: dades de escol: Zacarias de Goes e Vasconcelos, José Joaquim 
·Seabra e Augusto Alexandre Machado. 

Encontram-se unidos em múltiplos aspectos, na mesma vocação 
e no mesmo destino, os três protagonistas desta noite, especialmente 
os dois primeiros. Merece, cada um, no entanto, a sua moldura pró
pria, talhada a rigor, e sob medida. 

No entanto, se faltar o verdadeiro sentido da crítica, a capacida- ., Bem vestidos os três, sempre se apresentavam de público, ex-
de do discernimento para a justa avaliação dos elementos em jogo, primindo talvez sua concepção de nobreza do espírito, mais caractcri-
no conjuntCl das ofertas que nos faz a sociedade de consumo de que zado o último, irresistível aos apelos de qualquer mudança de costu-
participamos, desequilíbrios iatais poderão ocorrer, em detrimento me. Mestre de nível universitário, lograram êxito comprovado os 
da pessoa humana e das instituições eminentemente culturais e li terá- três, deixando prestígio e fama instalados em suas respectivas cáte: 
rias, correríamos o perigo de estarmos construindo um gigantesco dras. Foram oradores os três, apreciados e aplaudidos, cada qual em 
robô, de imprevisíveis conseqUências. sua época . 

. Zacarias de Goes e Vasconcelos, dentro da vastidão nacional do 
~que vão crescendo, sempre mais, os espaços destinados às con- Império, em fase de agitações e rebuliços, atacando e sendo atacado, 

quistas da matéria organizada. O universo mental da humanidade perguntado e respondendo com vigor e desassombro, com sãtiras 
vai sentindo paulatinamente a rarefação do oxigénio da solidarie- mordazes e argumentos impiedosos. 
dade. O santuário da natureza sofre os ef'!itos dramáticos da polui- José Joaquim Seabra, no início da República, nc& momentos 
cão crescente. A concentração do poder, afirmando-se de maneira agitados de sua instalação e consolidação, inconformado com os 
soberana e absorvente, desestimula o aparecer das legítimas lideran- a tos de forca impostos pelas circunstâncias do evento, e, logo depois, 
cas, enquanto fav.orece a floração dos medíocres. colaborando no restabelecimento da ordem pública. Subindo ou 

As preocupações económicas do ter vão se tornando mais descendo as escadarias do Governo, sempre se manteve altaneiro, e 
exigentes do que os direitos sagrados do ser. O ambiente familia·r seu verbo se fazia ouvir com respeito e encantamento. 
recebe o duplo impacto dos fenômenos contrastantes da sístole e da Augusto Alexandre Machado, nas atividades tribunícias da 
diástole: no primeiro caso, concentrando, embora distraindo, mas Província, com sucesso desempenhadas, nos momentos de fervor 
~empre alienando do mundo externo quantos se escravizam aos apa- cívico, religioso ou cultural, emprestando o seu entusiasmo e idealis-
relhos audiovisuais; no segundo caso, extravasando pelos impera ti- mo às gerações que com ele conviveram, no afã de construir e perse-
vos universais do lazer, os recalques e cansaços da semana e dos pro- verar. 
blemas existenciais do trabalho, espairecendo, e fugindo do costumei- Os três tinham o sentido da honra e da dignidade. Os dois 
ro horizonte domiciliar. primeiros, marcando essas qualidades com os ímpetos ferventes de 

Todo esse novo estilo de vida, vertiginoso e descompassado, seus arrebatamentos e paixões políticas; o 39, temperando com os . 
próprio das cidades grandes, cheias de atrativos, não deixa também acentos de sua pedagogia peculiar as lições de Moral, matéria de que 
de afetar a vida das instituições literárias. se jactava, com justa razão, de ser professor, na teoria e na prática. 

No entanto, nesta fase de mudanças, na ótica do comportamen
to humano, é preciso avançar e progredir, sem se perder a visão pano
râmica da vida e do intercâmbio providencial de seus valores. 

É por i~~o. Senhores Acadêmicos, que dentro deste contexto 
sublime do desafio histórico, neste mundo ambivalente, mister se faz 
que se encontre forma de se revalorizar e, se preciso for, redimensio
nar o papel e a vida de instituições, como as Academias, que se dedi
cam ao mister de cultivar os dons da inteligência e da sensibilidade, 
pois elas representam forças generosas do espírito criador. 

De outra parte, as Academias vão se tornando cada vez mais 
sensíveis às necessidades do tempo, evitando instalar-se em suas ter
ras de marfim, descendo à planície da história, dispostas a conviver 
com as dimensões globais da humanidade, sem prejuízo do seu espe
cífico e primordial objetivo. 

~que a vida cada dia se unifica e se diversifica nos seus anseios 
de convergência, pluralismo e especialização, em clima de comple
mentariedade, ao mesmo tempo. Assim, os aspectos culturais, cien
tíficos, religiosos, técnicos, sociais e éticos da vida passam a interes
sar também às letras acadêmicas. 

Este espírito de amplitude universal das Academias lhes oferece 
um poder maior de integração no seio da comunidade humana. 

E é o que estâ realizando esta Academia, ao receber, em seu seio 
magnâmino, ao lado de cultores autênticos das letras, expoentes 
representativos de setores qualificados e ponderãveis da sociedade, 
capazes, porém, de entender o idioma harmonioso que se fala nesta 
Casa. 

Sinto-me feliz no vosso meio. E se foi gentileza vossa convidar
me pura ocupar a cadeira n9 18, é honra minha sentar-me ao vosso 
lado, para beber convosco a taça da confraternização das letras 
acadêmicas e das letras sagradas, nesta magnífica festa da inteligên
cia, mas, sobretudo, senhores, neste delicioso ágape dos corações. 

Zacarias e Seabra, evidentemente estiveram mais perto um do 
outro. Ambos, em épocas diferentes, estudaram Direito, em Pernam
buco; na Faculdade de Olinda, o primeiro, na Faculdade de Recife, o 
segundo. Ambos lograram, com justiça plena, pelo talento e pelo 
prestígio intelectual de que desfrutavam, conquistar e exercer o 
magistério nas Faculdades de que foram alunos. 

Ambos, atraídos pela sedução da I;'olítica, renunciaram às Cáte
dras, debaixo do espanto dos professores e alunos. 

Ambos exerceram funções destacadas frente ao Poder Executi
vo: Zacarias, como Presidente das Províncias de Sergipe, Piauí e Pa
raná; e Seabra, por duas vezes, Governador da Bahia. Ambr· 
brilharam na Câmara Federal e no Senado, vivendo horas agitadas ~ 
participando com poder de decisão, em certos episódios marcantes 
da vida nacional, tala capacidade de comunicação, tão gran~e a in
fluência de suas personalidades afirmativas. 

Ambos foram Ministros respeitáveis e respeitados, de pronta 
acão administrativa. 

O primeiro exerceu as Pastas da Marinha, , 1852; do Império, 
em 1862; da Justiça, em 1864 e da Faz'!nda em 1866, em todas se 
revelando meticuloso, enérgico e responsá\ ~I. deixando, ao final, 
apreciável saldo de empreendimentos dignos de um grande estadista. 

O segundo dignificou o Ministério d~ Justiça, no Governo Ro
drigues Alves, depois de ter abalado o poder quase vitalício de Fran
cisco Glicérico, no Congresso, ao tempo de Prudente de Morais. 

Destaca-se na repressão aos movimentos desordeiros da época, 
ameaçadora da ordem constitucional. Mais tarde, ocuparia o M inis
ti:rio da Viação no Governo Hermes da Fonseca, donde se retiraria, 
em 1912, para assumir o Governo do Estado da Bahia. Em ambas as 
P<tst<ts, Seabr<t realizou obras de verdeiro homem público, progra· 
mas de interesse popular, empreendimentos de repercussão inter
nacional. 
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Ambos terminariam a sua carreira política, inconformados 
mas fiéis a seus ideais. Zacarias, na oposição ostensiva ao Governo 
do qual se desvinculara definitivamente, em 1868, assim permanecen
do até à morte, cm 1877. 

Seabra, após o fervor primeiro pelo movimento liberal e revo
lucionário de 1930,Jogo se desiludiu, recebendo mais tarde, em 1937, 
o golpe fatal contra suas convicções democráticas, em pleno uso e 
gozo do mandato legtslativo federal que o seu povo lhe outorgara. 

Aos 82 anos de idade, recolhe-se à vida privada, coração ainda 
palpitante de amor pela Pátria e pelos seus problemas políticos e 
administrativos. 

Assim, conheceram ambos, o caminho do ostracismo político, 
sem perderem, no entanto, a verticalidade da espinha dorsal de sur. 
dignidade particular e pública. 

MA IS UM TRAÇO NO PERFIL DE ZACARIAS 

Zacarias de Goes e Vasconcelos, nascido em Valença, a 5 de 
novembro de i815, faleceu a 28 de dezembro de 1877, aos 62 anos de 
idade. É, pois, sem dúvida, uma das figuras baianas de maior proje
ção no cenário nacional. 

Homem de sólidas convicções, inteligente e bravamente, seus 
pontos de vista defendeu. Aceitando teses de além-mar, quanto ao 
Exercício do Poder Moderador, ao tempo do Império, prendeu-se ao 
princípio de que o "rei reina mas não governa". Sem o pressentir, 
talvez, alguma forte inquietação semeasse no espírito sóbrio mas 
personalista de Dom Pedro II. 

Valendo-se de sua energia moral e de seu verbo incandescente, 
de seu prestígio junto aos libereis "históricos", aqueles que não se do
braram aos afagos do poder constituído, Zacarias, já então o líder in
conteste da ala mais avançada do Partido Conservador, resolve orga
nizar com eles a Liga Constitucional, por outros também chamada· 
de "Liga Progressista". 

Na primeira crise do Gabinete, o Deputado Zacarias de Goes e 
Vasconcelos, quebrando uma praxe consagrada, foi chamado a 
presidir o Conselho, função somente exercida por membros do 
Senado. 

E conseguiu realizar, à frente do Governo, ao término de 3 
experiências de curta duração, curtíssimas sobretudo as duas primei
ras, um sério e proveitoso programa de reformas, sob a inspiração de 
seu lema: "moralidade da justiça e da economia popular". 

Se, do ponto de vista administrativo, o projeto traçado atendia 
aos seus fins, sob o aspecto político surgiu o conhecido confronto, 
em razão de mútuas intolerâncias, entre Zacarias de Goes c 
Vasconcelos e o Duque de Caxias, numa hora em que os problemas 
internacionais se agravaram e a presença do extraordinário soldado 
se fazia necessária na defesa dos interesses do Brasil. Minado o prestí
gio de Goes e Vasconcelos, cai-lhe das mãos a bandeira da renovação 
de valores no poder, tese que ardentemente defendia, com as demais 
idéias que esposara. Restava-lhe ainda um caminho: continu'!lr a luta 
na oposição sem desfalecimentos. 

Seria, para mim, uma lacuna imperdoável, não citar outro 
momento destacado da vida de Zacarias de Goes e Vasconcelos, 
quando dois Bispos católicos, em 1874, se viram estranhadamente 
sentados no banco dos réus, sem terem constituído, por deliberação 
própria, advogados para a sua defesa. Espontaneamente, Zacarias de 
Goes e Vasconcelos se apresentou, juntamente com Cândido Mendes 
de Almeida, no caso de Dom Vital Gonçalves de Oliveira, e com 
Ferreira Viana, quanto ao ilustre baiano Dom Antônio de Macedo 
Costa. 

Esse gesto significou, em verdade, nobreza de espírito e 
solidariedade cristã. 

MAIS UMA PINCELADA NO RETRATO DE SEABRA 

José Joaquim Seabra, nascido em Salvador, a 21 de agosto de 
1855, expirou no Rio de Janeiro, a 5 de dezembro de 1942, aos 87 
anos de idade. 

Na sua agitada vida pública, por três vezes, sofreu as agruras do 
exílio, sem quebrantar o ânimo, sem perder as características de seu 
devotamento às liberdades democráticas. Forte como as madeiras de 
lei, não se vergou aos atentados contra a Lei Constitucional do País, 
preferindo conspirar a ceder. Foi assim que Seabra conheceu a soli
dão de Cucuí, no Alto Amazonas, e Montevidéu, no Uruguai. 

Administrador diligente, deixou as marcas de sua passagem, 
quando Ministro, no Rio de Janeiro, que muito lhe deve, no setor de 
saúde e das comunicações marítimas, e também como Governador, 
nesta incomparável cidade do Salvador, cujos novos caminhos de 
progresso material e social, ele tanto ajudou a encontrar, definir e 
multiplicar. Homem de elite intelectual, foi também, assim se pode• 
dizer, um homem do povo, porque sua força repousava no povo que 
ele amava, no povo que o apoiava. Homem do povo, sim, no sentido 
de que os problemas populares não lhe foram indiferent~s. sobretu
do, os de educação e saúde. 

Antônio de Souza Loureiro, em seu "Baianos Ilustres", assim 
termina os traços biográficos do velho e indomável Seabra: "Jamais 
perdeu a fé e o ideal. Se lhe podem apontar algumas ações contraditó
rias, tão próprias nessas naturezas singulares, não se lhe poderá 
negar,jamais, o civismo, a bravura, o patriotismo, a cultura jurídica 
r- o grande desenganado amor às liberdades públicas." 

E Octaviano Muniz Barreto completaria o perfil: "Seabra era 
um espírito de ordem, disciplina e hierarquia; não lisonjeava a igual
dade social, não lisonjeava a igualdade profissional, mas exaltava e 
sentia a igualdade humana." 

IRMÃOS NO TALENTO E NA OUSADIA 

Zacarias e Seabra são exemplos vivos que valem, sobretudo, 
pelo caráter e pela fibra, políticos que erraram, sim, mas procuraram 
defender com galhardia c denodo as suas idéias, as idéias nas quais 
acreditavam, políticos de uma estirpe que não pode acabar, porque, 
se assim acontecer, acabar-se-ia a própria razão de ser da existência 
do político, o sentido de sua doação a uma causa; acabar-se-ia a pró
pria causa pública que teria de mudar de nome, passando a ser cousa 
primada, bem particular. Zacarias e Seabra, irmãos no talento, na 
ousadia, na temeridade e na confiança das próprias convicções 
escreveram uma mesma história, dando continuidade a seus capí
tulos diversificados no tempo: quando Zacarias de Goes e Vasconce
los entregava a sua alma a Deus, em 1877, neste mesmo dia Joaquim 
Seabra se formava na Faculdade de Recife, para começar a sua cami
nhada longa a acidentada. 

Agora, porém, os dois gigantes do pensamento e da ação políti
ca vão silenciar, melhor dizendo, vão introduzir nesta sala o herdeiro 
de sua cadeira, o digno e exemplar cidadão baiano: Dr. Augusto 
Alexandre Machado. 

DR. AUGUSTO ALEXANDRE MACHADO, O MESTRE 

HUMANIT ÃRIO E CRISTÃO 

Ei-lo que chega. O mesmo homem de sempre. Baixo, gordo, de 
oculos, meio calvo, a envergar uma jaquetão escuro. Traz o chapéu 
de feltro, de luxo, redondo e debruado. A oasta e o guarda-chuva 
ficaram na ante-sala. 

A iluminação de seu espírito privilegiado e vivaz se reflete no 
espelho cristalino do coração. 

Ninguém se constrange com a sua chegada. Todos se alegram 
com a sua presença. Ele não vai pronunciar, com voz altissonante, 
nenhum discurso patriótico. Não vai defender os princípios de sua 
economia política e social, nem expor as doutrinas dos grandes 
mestres da matéria. 

O Dr. Machado, nesta noite, vai sentar-se ainda uma vez, na 
cadeira n9 18, para receber a nossa homenagem coletiva. 

Filho mais moço do Engen.heiro Alexandre Augusto Machado e 
de D. Emília Elvira Machado, nasceu Augusto Alexandre Machado 
a 2 de junho de 1896 e faleceu a 25 de abril de 1974, aos 78 unos de 
idade. Pobre o órfilo de pai, logo cedo sentil! amadurecer, de pronto, 
u respons2.bilidade para o trabalho e para o estudo. 
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Comerciário, dentro de um ano, conquistara a confiança do 
patrão que lhe entregara a gerência da Firma. Matricula-se na Escola 
Comercial da Bahia, e, aluno laureado, ao término do curso, é 
proclamado orador da turma. 

A únsia de progredir o persegue. Agora é estudante de Direito, a 
partir de 1917. Outro emprego substitui o anterior: trabalha na 
Imprensa Olicial. 

Na conclusão dos estudos jurídicos, disputa a preferência dos 
colegas com Aloisio de Castro Filho, para orador da/ turma e sai 
vitorioso, apesar dos. grandes méritos de seu adversário e amigo. 
Nessa altura da vida, certamente já granjeara o diminutivo simpáti
co de· Machadinha, porque no perfil que lhe traçaram, na época, às 
páginas de O Imparcial, já se lê: 

"Sua linguagem é sempre metafórica 
O Machadinha é um poço de ciência, 
Um canteiro de flores de retórica." 

Militeu o Dr. Machado, como prestimoso clausídico, de 1922 a 
1934, exercendo as funções de Advogado do Loyd Brasileiro e de 
outras entidades. Este, porém, não teria de ser o .caminho definitivo, 
a estrada real de sua vida. A sua vocação congénita seria a Cátedra. 

Em 1926, fez docência de Educação Moral e Cívica, no Ginásio 
Estadual da Bahia, defendendo a tese: "Educação e Evolução". Aí, 
já repontam fervilhantes os sublimes conceitos sobre o "bem-estar de 
todos". 

Em 1928, fez livre docência na Faculdade de Direito, com a tese: 
"Alguns aspectos do Trabalho Económico"- onde põe em relevo a 
dignidade do trabalho e o defende contra o aviltamento a que muitos 
pretendem reduzi-lo. 

Em 1930, conquista, brilhantemente, a cátedra de Economia 
Política e Finanças ·, na Faculdade de Direito, e consegue ser apro
vado com distinção. Sua tese. "Estudo Económico e Financeiro de 
Despesa Pública" foi citada em obras especializadas da época, 
merecendo encômios. 

Em 1934, torna-se professor catedrático de História da Civiliza
ção do Ginásio da Bahia e, já consagrado no magistério, resolve 
ainda ser catedrático de Economia Política da Faculdade de Ciências 
Económicas da Bahia. Para completar o quadro, consegue também a 
cátedra de História de Ciências Económicas da Faculdade Católica 
de Economia de Salvador. 

Assim conquistou, folgadamente, o dinâmico e resoluto caixeiro 
de outrora, a glória ímpar de ostentar o título de tetracatedrlidco de 
que tanto se orgulhava. 

Entre outras obras publicadas, citaria: "O Liberalismo 
Económico e o Proletariado", editado em 1935, onde analisa a 
concentração das riquezas e o pauperismo dos operários, a necessi
dade do salário mínimo, a duração da jornada de trabalho, a situa
ção da mulher operária, o direito da greve e seus limites, o seguro 
operário, as cooperativas de consumo, o problema de habitação 
popular, a importância do direito do trabalho e da ação sindical, as 
crises cíclicas da economia capitalista, a condenação do liberalismo 
económico. a d~fesa de um socialismo sui generis, aberto, desvincula
do do materiaiismo histórico e de filosofias atéias, porQue, ilumina
do pelas lições da Doutrina Social Cristã. 

Basta a citação dos aspectos mais importantes da obra do 
Dr. Machado para sentirmos, de logo, as fundamentais preocupa
ções do comunicador de idéias,,seu imenso desejo de encontrar solu
ção para os graves problemas sociais, à luz das encíclicas pontifícias, 
sobretudo, da Rcrum Novarum, da Quadragesimo Anno e da Pacem 
in Tcrri.•. 

Ali:m de escritor, produziu poesias tocadas de lirismo e foi 
jornulistu, publicando artigos semanais sobre questões económicas, 
~:mO Imparcial e, mais tarde, no Jornal da Bahia. 

NA VIDA PÚBLICA 

Na vida púhlica, foi Presidente da Caixa Econômica Federal, de 
1943 a 1949. Aqui, merece • .~ltar o seguinte fato: o Dr. Machado 
jamais possuiu urn carro prónrio. Mas. quando presidente da Caixa 

Económica, encontrou um automóvel à sua disposição. Conta, com 
autoridade, pessoa qualificada da família que a primeira cousa que 
fez o Dr. Machado foi vender o veículo e outro não comprou até o 
fim de seu mandato. Exemplo igual é difícil de ser encontrado. 

Outras funções exerceu o Dr. Machado: Presidente do Instituto 
de Economia e Finanças do Estado da Bahia, Diretor da Faculdade 
de Economia e Yice-Diretor da Faculdade .de Direito, ambas da 
Universidade Federal da Bahia. 

Professor por vocação, operário por destino, temia a aposen
tadoria compulsória, a solidão da "inatividade. E, quando soou a 
dolorosa hora de abandonar a sua querida Universidade, ei-lo de 
retorno à antiga Escola Comercial da Bahia, para continuar 
lecionando até quando não pôde mais pela imposição das leis e pelos 
achaques da doença impiedosa. . 

A apresentação do curriculum vitae do Dr. Machado já por si é 
um terrivellibelo contra as possibilidades de lazer do grande homem. 

HOMEM BOM 

Mas, para mim, o mais importante ainda não foi dito. Este 
retrato não caracteriza· plenamente o Prof. Machado. Não delineia 
os matrizes mais ricos do seu perfil, a marca registrada de sua per
sonalidade. 

O Prof. Machado foi orador fluente e contagiante, advogado, 
jornalista e poeta, "foi mestre, no sentido rigoroso do vocábulo" 
como afirmou, ao recebê-lo, nesta Cadeira, o Mons. Manoel Bar· 
bosa, sacerdote digno e apreciado homem de letras. 

Para 'mim, o título que mais credencia o cidadão Augusto 
Machado à admiração de seus contemporâneos, a par <ie quantos, 
grandes e expressivos tenha conquistado, foi a sua condição de 
homem bom, derramada em toda a vastidão de suas atividades. 

E, aqui, se pode dizer com o incomparável Camões: "Cesse tudo 
o que a antiga musa cantli, que outro poder mais alto se alevanta". 

Examinei a sua obra, percorri os seus caminhos, penetrei na 
intimidade de seu lar, como que gravando-lhe as palavras soltas e 
espontâneas, sondei-lhe os segredos do coração, toquei-lhe com o de
do na consciência, fui com ele às entidades a que serviu, controlei o 
dinheiro que entrou nas suas mãos e delas saiu, acompanhei-o ao 
templo silencioso e vazio para testar sua oiedade e devoção. 

Senhores Acadêmicos, eu vos digo: Augusto Alexandre 
Machado era um homem bom. Dele se poderiam dizer as palavras 
do Evangelho: Pertransilt benefaclendo, assim o atestam os seus 
contemporâneos. E ensinava com o exemplo: racere et docere. 

Senhores, procura-se a causa dos males que afetam a sociedade 
hodierna, que a tornam turbulenta e inflada, e~oísta e sibarita, 
edonista e superficial, sociedade competitiva e agressiva, intolerante 
e cruel. 

Pergunta-se por que tantos desperdícios dentro de um mundo. 
cheio de carências. Tanto ódio atrás de destruir tão pouco amor. 

Sabemos que há estruturas deformadas que concorrem para 
desajustar e descaracterizar a vida, que há instrumentos de pressão 
que ferem a justa liberdade, que a concentração do poder político e 
económico asfixia as instituições intermediárias, presenças in
substituíveis na organização da vida democrática; a falha existente 
na distribuição de rendas alimenta o pauperismo quase crónico de 
tantos povos. Mas é também verdade q~e o mundo se ressente 
angustiadamente, desesperadamente, de tlondade, ternura, com
preensão, acolhimento. 

E o Dr. Machado foi bom sem deixar de ser justo, foi pobre sem 
deixar de ser um perdulário da caridade, foi honesto sem deixar de 
ser generoso. Eu lhe daria todos os prêmios, em razão dessa virtude: 
A Bondade. 

OS RESULTADOS DA PESQUISA 

Fiz uma pesquisa sobre o Prof. Machado .. 
Da pergunta: qual a virtude mais saliente, a característica mais 

frisante de sua personalidade? obtive a resposta imediatu, instintiva, 
espontânea: a bondade, a caridade, o desprendimento, a simpatia, a 
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pureza de alma, a probidade, a inteligência, a capacidade de 
trabalho, o poder de comunicação. 

Quereis a prova? 
Ouvi e saboreai, espiritualmente, os depoimentos de acadêmicos 

e de admiradores seus, preciosos elementos de avaliação de 'seu es
tofo moral e intelectual. Os nomes dos autores permanecerão 
incógnitos, uma vez que não lhes fiz consulta prévia, quanto à possi
bilidade de publicá-los neste augusto momento: 

I -O traço mais saliente de Augusto Machado, o Machadinho, 
diz pessoa credenciada, era a bondade. Sua bondade não o levava, 
porém, a fazer favores, em exames, a alunos vadios. Esse homem 
magnünimo era um professor que não vacilava em reprovar maus 
estudantes. No entanto, sabendo que alguns dos reprovados teriam 
dificuldades em pagar a taxa de inscrição dos exames de 2• época, ele 
próprio arcava com esse ónus. 

E prossegue o informante: "Sua dedicação às Instituições a que 
serviu não tinha limites e se traduzia no gosto de trabalhar, mesmo 
sem rem uncracão." 

- Outro prossegue: A bondade, o amor ao trabalho, a de-
dicação à família foram virtudes salientes na sua vida. Jamais lhe 
escutei uma referência malévola a quem quer que fosse. Homem 
bom, guardava de seus semelhantes a idéia mais generosa". 

- Mais outro depoimento: "parece ter vindo à terra com o 
destino de só fazer o bem. A caridade foi a sua principal virtude." 

- Demonstrava total desprendimento com o dinheiro" - fala 
outro intérprete de suas virtudes. Tinha, inclusive, a mania de pagar 
a passagem de bonde, na linha dos Barris, para todos os que iam com 
ele, no mesmo banco." 

-Ainda outro: "Desprendido e dadivoso, praticava a caridade 
discretamente com as mãos sempre abertas para os necessitados, até 
com certo sacrifício próprio e da família que constituiu." 

- Outro mais: "Por ocasião de seu sepultamento, ouvi diversos 
juízes e advogados recordando o que dele receberam." 

- Mais este conceito a seu respeito: "dele me chegaram as 
melhores notícias, de um homem que ascendeu na vida pelo esforço e 
perseverança, polindo sua inteligência e o seu caráter a ponto de 
tornar-se conceituado professor universitário". "Tinha profundo e 
seguro conhecimento dos pnnctptos e das teorias que 
fundamentaram a história do pensamento económico, assevera um 

. depoimento, e acrescenta: f: provável que vários dos primeiros 
economistas baianos de nossa época, vale dizer, dos anos de 30 para 
cá, a ele devam a iniciação neste campo de conhecimentos". 

-Outro parecer: "Bondade, retidão, figura carismática, poder 
de comunicação, criador de neologismos, inteligente, ufana-se do tí
tulo que se concedeu de "letra-catedrático" · 

No meio de suas próprias referências lisongeiras e repassadas de 
admiração, alguém opina: "tratava mais como mestre, das doutrinas 
dos economistas do que dos problemas de sua disciplina", enquanto 
outro, após assinalar os excepcionais méritos do amigo, sua "pro
bidade, seu espírito de justiça, sua admirada virtude de "ensinar 
sobretudo pelo exemplo", acresce: "não importa que, como pro
fessor, a sua didática não fosse aceita por todos". 

E, para não ir mais longe na apresentação de tantos e tão 
valiosos testemunhos, apresentamos mais dois: "Admirai nele a von
tade obstin'ada, a capacidade de sacrifício pelos ideais a' honradez 
intransigente, o imperioso cumprimento do dever, mas, coroando 
estas qualidades, eu admirava sua generosidade de coração". 

"Foi na vida um homem que irradiou, com a sua personalidade 
vibrante, calor humano que se resume numa só palavra: Bondade -
afirma pessoa muito íntima do prof. Machado, e arremata: "criatura 
de raras virtudes, sentia felicidade na convivência dos colegas de 
Faculdade e dos alunos. Tinha grande orgulho de ser acadêmico, de 
pertencer à Congregação Mariana, ao Instituto Histórico e Geográ
fico da Bahia, ao Rotary Clube, instituição onde era pessoa 
estimada, de prestígio, pela sua alegria, cultura e inteligência 
invulgar". 

- Quando fechou os olhos cansados de viver e de lutar, entre 
outras manifestações de carinho, publicadas nos jornais da cidade, 

pôde-se ler o juízo do mestre Orlando Gomes: "Choram os amigos o 
desaparecimento do varão honrado e prestativo, cuja lição de amor e 
humildade reacende resistências ao desespero e à calaçaria, 
ensinando que a honra de viver está em fazer da vida o exercício da 
modéstia". 

- E Mário Piva, em página recoberta de a feto, acrescentaria, 
emocionado, referindo-se a palavras inspiradas no comportamento 
do homenageado ou talvez saídas de seus próprios lábios, com 
simplicidade e convicção: "todos têm, no edifício de sua formação, 
um tijolo colocado por Macnadinho". 

Realmente, um dos problemas mais importantes do processo 
educativo contemporâneo consiste na técnica de saber colocar os ti
jolos do prof. Machadinho no coração de nossa juventude. De exer
cermos a liderança do bem e da verdade, de praticarmos a "política 
do Pai Nosso"- o que vale dizer, da integração fraterna da grande 
família humana. 

A COMPANHEIRA IDEAL 

Quando, em plena luta pela vida, o jovem Augusto Alexandre 
Machado resolveu constituir um lar cristão, foi buscar no seio da 
família Oscar Hermógenes Palmeira e Joana Borges Palmeira, uma 
jovem que, segundo os cronistas da época, ostentava, nos seus 18 
anos, beleza física e moral, ornamentada por dois olhos azuis que o 
poeta cantaria mais tarde com embevecimento jamais arrefecido, em 
versos que lhe foram dedicados. 

Foi assim que encontrou a sua sempre chamada "Menina 
Lena", companheira bondosa e compreensiva de seus dias afanosos 
mas alegres, raramente acompanhados de nuvens que o sol do 
otimismo conseguia logo desfazer. 

E ela aqui está, Dona Helena Palmeira Machado, acompanhada 
de seus queridos filhos. Saudosa mas resignada, olhar sereno, alma 
tranqUila, coração que aguarda, na esperança cristã, o reencontro 
com seu querido Machadinho, na visão da glória e da paz, 
eternamente. 

Receba, Dbna Helena, as minhas homenagens. Seu marido que 
transferiu a resioência para a Cidade do Infinito, continua vivo na 
terra também, ~través do respeito, da admiração e da amizade da 
família baiann. 

UMA JANELA ABERTA PARA O MUNDO 

CONFLITO, DIÁLOGO E CONVERSÃO 

Senhores, na cidade de Filadélfia, nos Estados Unidos, acaba de 
celebrar-se ·o 419 Congres~o Eucarístico Internacional. 

Quereis saber qual o tema central desse Conclave de Fé? - A 
EUCARISTIA E A FOME DA FAMILIA HUMANA. 

Na terra das abundâncias do trigo, no País das colheitas fartas 
de cereais diferenciados, levanta-se o problema da fome, por entre 
arranha-céus que desafiam o infinito. Ao lado das solenes assem
bléias das multinacionais, o padrão austero da vida da classe média. 
Debate-se o problema da fome perante a terrível audácia das naus 
espaciais, as experiências flutuantes de uma democracia que, apesar 
das crises periódicas, revela vitalidade; os gritos surdos da guerra, as 
ânsias milenares da paz, o respeito aos postulados da liberdade. Nes
se País de tantos recursos c de tantos problemas, de tantas virtudes e 
de tantos pecados, um Congresso Eucarístico Internacional gritou a 
plenos pulmões: FOME. E será que todos puderam olhar de perto o 
espectro da fome? 

Vejamos nós os traços dramáticos de sua presença: Olhos 
esbugalhados, como o desespero do crime, apanhado em Oagrante; 
carne molda e retorcida como o trigo a transformar-se em farinha; 
ossos salientes e esqueléticos como galhos de árvores ressequidas pe
la combustão das secas nordestinas; dedos em forma de garras adun
cas e ameaçadoras como aves de rapina; estômago vazio e arquejan
te, como as narinas do corcel surrado pela violê:tcia de uma longa 
viagem; pulmões rasgados pelo estilete da tuberculose incurável; pés 
corroidos pelos estilhaços que procedem dps campos criminosos da 
guerra. 
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A família humana estâ com FOME. Tem fome de Deus, de 
Absoluto, de Infinito. 

O coração humano não secou. A vocação mistica do homem 
persiste. . , 

Vede quantos altares dedicados ao "Deus desconhecido . 
Fome de Deus no reino da tecnocracia, no império das ciências 

exatas, ao longo das homéricas viagens interplanetárias que não 
conseguem descobrir o espaço físico onde Deus reside, porque em to
da a part~ ELE estã e, principalmente, no mais sagrado e puro do 
interior do homem. 

FOME DE PÃO, do pão material que alimenta a vida e seus 
sublimes ideais, pão que representa trabalho, significa suor, alimen~o 
que deseja estar na mesa de todos os pais de famllia, que não gos.tana 
de cometer o desumano pecado de omissão, porque sabe: na vaneda
de dos dons, das funções, das posições, deveria existir um denomina
dor comum. catecismo básico e prãtico da alimentação dos povos. 

FOME DE LIBERDADE; DE JUSTIÇA - Hã países onde 
DEUS é priosioneiro, sob a alegação de que o homem deve ser livre. 
E, ao faltar a liberdade para Deus, finda faltando também a libeJ· 
dade para o homem. Em outros países, prende-se o homem, jul
gando-seJouvar a Deus. Mas, em verdade, a prisão do homem, mes
mo enquanto homem, si~nifica também um atentado contra Deus. 

Fome de justiça: povos oprimidos, direitos numanos nao re
conhecidos, consciências violentadas. 

Fome de justiça: tribunais que não operam, púlpitos que não fa
lam, cãtedras que não ensinam. 

Justiça e liberdade, postulados supremos e sober~onos do ser 
humano à busca de construir o reino da paz. 

FOME DO ESPIRITO - da cultura, da fé, da esperança, da 
caridade, fome que faz ressecar os lâbios e a garganta dos que sentem 
o mistério da vida e seus imortais apelos transcendentais. 

Fome espiritual que, se não existe, é sinal de que as fontes seca
ram, os pássaros desertaram, as flores murcharam, as estrelas se 
esconderam, a vida se desfigurou, a imagem de Deus se apagou no 
coração dos homens. 

FOME DA VERDADE- O peregrino da história tem um pon
to de partida e um destino a atingir. Verdade! - Que é a 
VERDADE? perguntou Pilatos. 

Verdade, dinâmica de Deus nos acontecimentos dos povos. 
Verdade, confrontação do intelecto e da vida. Tradução da 

transparência essencial dos homens. Visão interpretativa do processo 
gradativo de crescer. 

Verdade, respeito aos valores, acatamento aos princípios, aber
tura para as conquistas comprovadas. 

Verdade: Deus em nós e conosco Jesus Cristo salvando e 
continuando a salvar; o homem salvo e precisando salvar-se, 
mergulhando em suas legítimas aspirações espirituais e materiais, cul
turais e éticas. 

Fome da verdade: rejeição da mentira, da impostura, da levian
dade e da hipocrisia. Integração da humanidade, ânsias de plenitude, 
busca da felicidade. 

FOME DE COMPREENSÃO - Há como que duas forças 
antagónicas de convergência e de repulsão que acompanham a ca
minhada do homem. No fundo de suas mais profundas inclinações, o 
homem quer a PAZ. Mas é certo que tendências tribais e animalescas 
convivem com o homem, ao lado de anelos divinos e superiores. Essa 
luta do ser e do operar, do pensar e do fazer, do refletir "ad intra" e 
do comunicar-se "ad dextra", do progredir como pessoa e do crescer 
enquanto comunidade, essa luta é desafio da vida que exige a 
caracterização das realidades psico-somáticas e a educação progressi
va de suas energia:i construtivas, na busca da concilição do bem indi
vidual com os interesses da coletividade. 

E eis que surgem os conflitos de geração, os critérios da 
prepotência, os desatinos da intolerância, a passividade dos bons, a 
vibração massiticante do proselitismo acanhado, o destemor dos 
incapazes, a mulícia dos espertos, a volúpia dos inescrupulosos, o 
sadismo dos cínicos, a angústia dos piedosos, a interpelação dos 
o ti mistas- rea I istas. 

COMPREENSÃO, filha do amor, irmã da bondade, atributo 
dos que acreditam na vida e nos destinos da família humana. 

FOME DE PAZ- Os laboratórios da guerra são a rejeição 
concreta do espírito, da crença, do progresso moralk, da convivência 
pacífica e respeitosa, são a rejeição do homem, a negação de Deus. 

Malditos os forjadores da guerra. Por isso as bem-aventuranças 
proclamam: felizes os mansos, os artesãos da paz, os que preparam 
os ingredientes do amor e da justiça, para a sublime convivência dos 
povos. 

Senhores, eu estava me esquecendo de que, agora e aqui, sou um 
icadêmico e não um padre. Mas, como desvincular a minha condi
ção de padre de minha posição de acadêmico, mesmo dentro de uma 
associação de leigos? Se algum pecado cometi, peço-vos a graça da 
indulgência, senhores, que não vos quis ofender nem impor convic
ções. 

O~o uma voz: "l:.s meu, eu te gerei" - "Tu es sacerdos in 
aeternum". 

Voz do Alto, Protesto de Deus? 
- Senhor, o perdão solicitado aos homens é ofensa feita a Vós? 
Não lhes destes inteligência para discernir e coração para amar? 
Não quero entrar em conflito comigo mesmo. Não posso viver o 

drama de ser dois, como se, na dicotomia das linhas paralelas, as 
fronteiras do ser se confrontassem obstinadamente. Acadêmico eu 
sou. Sacerdote sempre serei. 

- Outra voz me interpela -é o anjo tutelar desta Academia: 
tu, acadêmico, estás também ordenado para a imortalidade: "ad 
immortalitatem ". 

Imortalidade das letras, das minhas letras, das minhas primei
ras letras da Prof' Eufrosina?- Não Creio! 

- Então, és um herege, responde o anjo, e mereces a exco
munhão do grémio. 

- Se não creio muito nas minhas letras, creio, no entanto, já o 
disse, no valor das legítimas letras acadêmicas, das belas letras, das 
boas letras, das Sagradas Letras. 

"ln principio erat Verbum", o VERBO, a Palavra do Senhor da 
Vida. A Letra de Deus. E a Letra de Deus comunicada aos homens é 
imortal, como o próprio homem, mas é eterna como o próprio 
DEUS. "Fiat LUX!" 

E assim que as letras traçam o caminho luminoso para a 
caminhada histórica dos homens, influindo nas culturas e inspirando 
as civilizações. 

Agora, entendo, sacerdote e acadêmico, a serviço das Letras, da 
comunicação do Ser, construindo as pontes de aproximação dos 
povos, institucionalizando o diálogo respeitoso e cordial entre Deus 
e os homens. 

-Converti-me! 
Homem de letras? eu? 
Sim, homem de letras. O mundo precisa de "letras", de formo

sas e humanitárias letras, de letras. portadoras de alma e coração, 
destinadas aos ignorantes de todas as categorias, aos egoístas fecha
dos, aos lares sem amor, às consciências sem rumo. 

Estas letras resistirão ao tempo, são letras imortais, estarão 
escritas no "Livro da Vida". 

São letras de libertação, eternas letras proclamadoras do amor 
essencial. 

O ANFITRIÃO ESTÁCIO DE LIMA 

Saudar-me-á, hoje, nesta Casa, uma das figuras mais destacadas 
da Bahia, desta Bahia de Todos os Santos e, dizem também, com 
acentuado exagero, de todos os pecados; desta Salvador - cidade 
aberta, cidade sem fronteiras, por vocação e tradição, a mais 
brasileira das cidades do Brasil, coração feito de hospitalidade 
congénita, lubrificado com o óleo de dendê e temperado com todas 
as iguarias de sua farta e quente culinária. 

Alagoano de nascimento, aqui estudou e se projetou nas ktras 
que sempre foram a sua paixão, c nas lides do magisti:rio q w.: sempre 
foi o seu sacerdócio. 
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Consta que teria perdido a fé nos momentos delirantes de sua 
escalada intelectual. Não creio. As fases de hibernação da crença 
acontecem. As crises do coração despertam inquietudes que só em 
Deus se acalmam. Grande inteligência, apreciável cultura, homem de 
fino trato, Estácio de Lima trouxe-me a Salvador, antes que eu me 
fixasse na Bahia. Por duas vezes me fez orar, em plena Catedral 
Basílica, em solenes formaturas da Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal da Bahia. O que disser do noviço acadêmico já 
está de antemão fartamente explicado. Ao seu lado a Providência 
colocou uma santa mulher, de extraordinárias virtudes possessivas. 
Mulher forte e dinâmica, piedosa e respeitável - Dona Edla Dórea 
de Lima- filha dileta da Igreja. 

PASTORAL DA PENITI::NCIA 

Senhores, volto a contemplar as três figuras que, na qualidade 
de convidados especiais presidem a esta solenidade de sabor cultural 
e religioso: Zacarias, Seabra e Machado. 

Agora, faço questão de colocar-me diante deles como padre, 
pois seus dotes de inteligência, de cultura e de arte são por todos vós 
sobejamente conhecidos e proclamados. E, como padre, quero exer
cer o ritual mais difícil do sacramentário da Igreja, para momentos 
como este. 

Trata-se da Pastoral da Penitência. E eu me pergunto: posso ou 
não posso absolver esses ardentes e simpáticos penitentes? 

Em nome do Senhor das infinitas misericórdias, absolvo os peca
dos que Zacarias de Goes e Vasconcelos e José Joaquim Sea~ra 
cometeram, perante a Lei de Deus e da Pátria. Suas virtudes cívicas e 

,.morais. servem de instrução ao processo hoje; instalado e concluído 
nesta Casa. Suas falhas nasceram mais das convicações que alimenta
ram do que da vontade deliberada de quererem ofender os preceitos 
do amor e. da justiça, em matéria grave. E, para os casos de 
premeditação, no trangredir os mandamentos, que Deus os receba e 
os julgue em sua imensa bondade. Mas, como penitência, ordeno a 
seus pósteros que se edifiquem com suas boas obras e não repitam 
suas fraquezas e vacilações diante do bem. 

. Quanto .a Augusto Alexandre Machado, foi um grande homem 
como o seu patrono Zacarias e seu antecessor na cadeira n9 18, J .J. 
Seabra. Em virtude, porém, de suas acrisoladas qualidades, eu o' 
declaro santo iio sentido bíblico do termo, isto é, um cristão de 
virtudes herói~as, apesar de algumas impugànações do impertinente, 
advogado do diabo. . 

Quanto aos seus neologismos e frases especiais, como: "não 
adiro à calaçaria e à baderna", "patuléia ignara", "bandido 
honesto", "eu sou professor de Moral", "bolodório", "as paredes 
tremerão e as cruzes se erguerão", e outras, considero-as sentenças 
pitorescas, de sabor moral e social que, se um dia publicadas e 
comentadas, servirão, com proveito, para fortalecer o ânimo de seus 
devotos. 

Quanto às suas peculiaridades ornamentais, não chegam a ofen
der a humildade . do servo de Deus, porqu.e traziam o selo da 
·autenticidade e representavam a marca de sua convicção pessoal. 

Quanto às demais fràquezas que porventura tenha cometido, 
foram tão poucas e raras que se perderam no ambiente puro de seu 
trabalho cotidiano, se desfizeram pelo muito amor que ofereceu .aos 

1 

outros e pelo muito sofrer silencioso de seus derradeiros anos de vtda. 
Conclu!do o processo, damos a cada um, majs uma vez, a 

oportunidade de falar sobre suas vonvicções. 
· Não são textos elaborados pelos 3 notáveis homens de letras, 

mas interpretação que empresto às suas idéias e sentimentos. 
Com a palavra Zacarias de Goes e Vasconcelos: . . 
Defendo a minha tese sobre o poder moderador - o ret rema: 

mas não governa - Quero a renovação dos valores, as reformas de 
1 

estruturas à base de um programa liberal, mas os pobres das Santas 
Casas c de outras 1 nstituições congéneres também precisam de 

: prcsençu, apoio e compreensão. A vida não se resume na polftica, 
:aliás, a política é uma visão do mundo, do homem e de Deus, 

Com a palavra José Joaquim Seabra: , 
Defendo as liberdades públicas e os direitos dos povos oprimi

dos. Povo que não tem saúde nem educação ainda não é povo. Pre
liro o ostracismo e o exílio, na pobreza, do que a fartura e os 
privilégios, sem ter o direito de levantar a cabeça. 

Com a palavra o prof. Augusto Alexandre Machado: 
Em meio à ganância dos povos colonialistas e diante da miséria 

de tantos países pobres, aconselho a solidariedade, a prática do 
humanismo cristão. O respeito à dignidade dos trabalhadores, com a 
afirmação peremptória dos valores morais. Entre ferir e ser ferido, 
prefiro a segunda condição, pensando sempre que os criminosos, 
em grande parte, vítimas da sociedade desalmada, . poderão 
recuperar-se e, amanhã, prestar serviços à Paz e ao Bem. 

Como receita segura para manter equilibrados os nervos, 
transmitir otimismo, cultivar a bondade, praticar a honradez, 
distribuir a justiça, saber dominar a língua, trabalhar com alegria, 
ajudar aos pobres e até passar privações para atender a compromis
sos alheios, indico, com a maior seriedade de minha vida: 

J9 - a prática dos I O mandamentos que se resumem em dois: 
Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. 

29- o conhecimento e a vivência das sublin,es e maravilhosas 
Bem-Aventuranças do Sermão da Montanha. 

E, agora, mais uma vez, me volto para o altar da minha fé, cujas 
velas acesas, humildes e fiéis, hoje se confundem com as luzes e os 
norõcs desta nobre Academia de Letras da Bahia. Quero vê-lo 
ornamentado nesta noite. 

O SALMO DAS FLORES E DAS CRiANÇAS 

Senh.ores, o que necessário seria para enfeitar o altar de minha, 
fé e o santuário das Letras Acadêmicas? ' 

Eu chmaria as flores e as crianças. Os pássaros, o regato e o mar. 
As nores e as crianças, como peças ornamentais de beleza rara. 
As crianças não precisariam falar. Nem as flores, também. 

Falari'a por elas, a eloqUência de sua graça, a pureza de seu olhar. 
Os pássaros entoariam o salmo do louvor universal, n9 148 e o: 

.maravilhoso Cântico de São Francisco de Assis. 1 

O regato permaneceria tranqUilo e roçagante para alimentar o 
frescor primaveril das nores. 

E o Mar? 
O mar, silencioso e profundo, se quedaria cheio de mistérios, a 

guardar o berço do inocente. 
Ma~. se por acaso, a mão profanadora do mal tentasse sequer 

tisnar o coração da criança, aí, então, ó Mar, .a tua força de leão. 
. indônito se levantaria para defender a paz, a riqueza e o encanto da 
criança frágil e sorridente. ' 

E os pássaros continuariam a cantar e o regato mansamente a 
. correr, e as nores, graciosamente a ornar, e a criança, sadiamente a 
crescer. 

E com a sua graça e fortaleza misteriosas, ela, a criança, tran
qUila e feliz, passaria alimentar a doce e invencível esperança de um, 
mundo melhor. 

SAUDAÇÃO FINAL 

Senhores Acadêmicos, finalmente cheguei. Venho de longe, dos, 
campos verdes de mihha terra natal. ' 

Passei por todas as estradas: aéreas, marítimas e terrestres. 
.Conheci povos e nações, cidades e vilarejos, palácios e tugúrios .. 
Falei nos púlpitos, nas cátedras e nas praças. Gritei a plenos pul·

1 
mões, a ponto de perder a voz! . 

1 
Encontrei, na caminhada, nores e espinhos, tantas nores que. 

abafaram os espinhos. 
Vi a dor c a fome em contorções medonhas. 
Ouvi, embrcvecido, o cântico du esperança. 
Conheci a morada simples e aconchegante da caridade. 
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Cheguei, Senhores Acadêmicos. Vejo a Casa toda iluminada, a 
família reunida, os amigos convocados. 

Estamos, no entanto, cansados, de lado a lado. 
Minha palavrajã se esgota. Devo terminar. 
Antes, 'pprém, ouvi a minha saudação final: Boa noite! A Pa;zf 

esteja convosco! · 
E as letras se apagam na terra. E as estrelas se acendem no céu! 

Silenciosas ·e circunspectas, em atitude de prece, elas continuarão a 
falar por mim. 

Obrigado, Senhores Aca~êmipos, pela vossa acolhi.da calorosa. . . 
Obrigado, Senhoras e Senhores, pela vossa carinhosa presença1 

nesta noite de luz imortal! 
Disse. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães_ Pinto)- Concedo a palavra· 
ao nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Dois assuntos me trazem à tribuna. O primeiro, para comentar 
uma declaração do Sr. Diretor-Geral do DASP, de que é contra o · 
aluguel de mão-de-obra pelos órgãos do Governo: o segundo, sobre 
a evolução do Imposto Predial Territorial Urbano do Distrito 
Federal. 

De qualquer forma, na primeira fala do Diretor-Geral do 
DASP, encontro uma ligação com o Governo do Distrito Federal, .iá 
que a própria Fundação Hospitalar, recentemente, exonerara. 
servidores do Distrito Federal, para contratar empresas particulares. 

Estas, Sr. Presidente, as palavras do Diretor-Geral do DASP, · 
Coronel Darcy Siqueira: 

"Pessoalmente, sou contra a utilização de trabalhadores 
vinculados às empresas locadoras de mão-de-obra, pois essa 
é uma das forma; de se esconder o verdadeiro empregador." 

"Para ele, inicialmente, essas locadoras cumpriam seu 
objetivo, oferecendo às empresas públicas e privadas e ao 
Governo um reforço de mão-de-obra em certas épocas do 
ano, quando o trabalho realmente aumentava, a ponto de os 
quadros de empregados das empresas serem insuficientes 
para atender o acúmulo de serviço." · 

DESVIRTUAMENTO 
"Contudo" - acrescentou o diretor do DASP - "a 

finalidade dessas empresas foi sofrendo um desvirtuamento, 
motivado, inclusive, pelos órgãos públicos, que passaram a 
utilizar esse tipo de serviço permanentemente, e não de forma 
temporária, conforme autorização da lei". 

"O DASP está promovendo um estudo para definir o 
que vem a ser contratação de serviço e contratação de mão-de
obra. Segundo informou o Cel. Darcy Siqueira." 

Aqui, Sr. Presidente e Srs. Senadores a parte principal 

"se forem comprovadas as denúncias que o Ministério 
do Trabalho vem recebendo, o Governo poderá, através do 
DASP, proibir a contratação desses serviços por órgãos 
públicos. 

Diariamente, o Ministério do Trabalho vem recebendo 
denúncias contra as firmas locadoras de serviços de todo o 
País, acusando-as de explorar os trabalhadores temporários. 
A acusação mais comum é a de que as empresas recebem 
quantias . fabulosas e pagam salários irrisórios aos 
empregados. 

Uma denúncia originária de São Paulo afirmou que um 
vigilante do Banco do Brasil recebia o salário mensal de CrS 
950,00 enquanto o banco pagava ii cmrresa CrS 5 mil pelo 
serviço. 

Outra prútica comum naquelas empresas é o desrespeito 
às oito horas de trabalho u~terminadas pela Consolidação 

das Leis Trabalhistas: é comum o empregado ser obrigado a' 
cumprir uma jornada diãria de lO horas, sem qualquer paga-! 
mento pelas horas extras." 

Cumprimentamos o Coronel Darcy Siqueira, e vamos aguardar 
esse estudo cjue deverá ser feito pelo DASP, acerca da contratação de 
serviços e de mão-de-obra, lembrando, mais uma vez,. que a própria, 
Fundação Hospitalar do Distrito Federal, recentemente, demitiu 
servidores, alguns com mais de seis anos de casa, para a·.contratação 
dessas firmas. 
. O segundo assunto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, refere-se ao' 
Imposto Predial e Territorial Urbano do Distrito Federal. Nunca é! 
demais repetir que, lamentavelmente, Brasilia não tem representação! 
popular, cabendo ao Senado examinar-lhe a legislaçãq. Apenas para!. 
conhecimento desta Casa, eis a evolução do IPTU, no Distrito1

' · 

Federal, d0 exercício financeiro de 1975 para o de 1976: ; 

EVOLUÇÃO DO IPTU- ANO 1975/1976 

Locallzaçilo Ano 1975 Ano1976 Percentual de 
Aumento··· 

Ql-4/Sul Cr$ 1.574,00 Cr$ 4.670,00 79,487 
MSPWfSul Cr$ 2.340,00 CrS 6.600,00 182,051 
QL- 5/Norte Cr$ 891.00 Cr$ 1.320,00 48,148 
Ql- 8/Norte CrS 1.112,50 CrS 2.310,00 107,640 

. Apt9 208/Sul CrS 430,70 Cr$ 2.359,50 447,829 
Casa no Guará Cr$ 43,00 CrS 95,00 120,930 
ML-3 Cr$ 1.713,00 Cr$13.200,00 670,577 
Casa no Cruzeiro Cr$ 85,20 Cr$ 14Ó,60 65,023 

Os exemplos tomados, Sr. Presidente, Srs. Senadores, referem
se a imóveis, edificados e não-edificados, localizados em diferentes 
âreas da Capital. 

O que se observa é um aumento percentual muito acima dos ní
veis admitidos efou permitidos, pelo Governo, no que concerne ao 
aumento de salârios, elevação dos impostos federais, crescimento 
dos preços em geral, etc .... 

Embora seja evidente o surto inflacionário dos dias atuais,' com 
suas inevitâveis · conseqüências - desvalorização do dinheiro e 
aumento do custo de vida - não se pode acreditar e aceitar que o 
Governo do Distrito Federal eleve o imposto sobre a propriedade 
predial e territorial urbana a níveis tão mais altos que qualquer 
expectativa inflacionãria permite imaginar. 

O Código Tributârio Nacional diz qu~ não·.constitui majoração 
do tributo a atualização do valor monetãrio de sua base de câlculo 
(art. 97, § 29). 

É claro que o Distrito Federal deve rever periodicamente os 
valores sobre os quais tributa. · 

Mas, que critérios as autoridades administrativas adotam para 
esses "calculos"? Quais os parâmetros seguidos para a atualização 
do valor venal dos imóveis no Distrito Federal? Perguntamos nós. 

O normal seria. que essa atualização monetãria obedecesse,. 
digamos, aos índices m!:dios de aumentos g~rais, que em 1976 estão 
entre 30% a 40%. 

O que constatamos, porém, são majorações muito além dos 
I 00%, dos 200%, chegando em alguns casos até 600. 

Disso só podemos concluir que o Governo do Distrito F~·dera! 
adota critérios aleatórios para elevar os valores venais dos imóv~is, 
como se estivesse acompanhando a tendência altista do mercado 
imobiliârio de Brasília, que é verdadeiramente absurda, artificial e, 
igualmente, aleatória. 

Não há dúvida de que, ao atnbuir valores venais para fins tri
butúrios cm tão vertiginosa ascensão, o Governo colabora, indire
tamcntc, para a permanência dessa especulação imobiliária desen· 
freada na Capital da República. 
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Em todo lugar o valor de mercado supera o valor venal tributá
vel. Mas, em nenhum lugar, como em Brasília, esses dois valores são 
tão iguais. 

Quer dizer, o Governo ao tirar proveito desse mercado imobiliá
_rio, altamente inflacionário, o inflaciona ainda mais, pois que acaba 
justificando a própria elevação incontida dos preços. 

Essa questão deve ser respondida pelo Governo, ante a perplexi
dade do contribuinte ao verificar, por exemplo, que o IPTU in
cidente sobre um imóvel no Guará elevou-se, de 1975 para 1976, de 
120,93%, ou que um apartamento da Superquadra Sul 208 está 
custando, de imposto, mais 447,82% que no ano passado. 

Houve aumentos inexplicados, como já provamos pelo quadro 
que apresentamos inicialmente, da ordem de 670%. 

Consultando-se o quadro anexo, verifica-se que o menor 
aumento percentual foi de 48,14%, referente a imóvel localizado na 
QL-5/Norte. Embora este aumento esteja acima da média dos 
aumentos gerais, em I 976, ainda podemos admit1-lo, para efeito 
apenas de raciocínio. 

Entretanto, houve aumentos inexplicáveis da ordem de 
670,57%, inteiramente despropositados e acima do entendimento 
comum. 

Diante disso, o Governo do Distrito Federal deve rever sua polí
tica fiscal e eleger novos critérios de atualização monetária, dentro 
de padrões razoáveis e, sobretudo, nos limites da realidade econô
mica do País. 

Sua principal função nesse campo- como salientamos- é a de 
tentar conter o fluxo inflacionário do mercado de imóveis, e não 
beneficiar-se dele de forma tão marginal e fictícia, quanto a própria 
especulação. 

O Sr. Agenor Maria (MDB - RN)- ,Permite-V. Ex• um a par-
te? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Pois não. 

O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Senador Itamar Franco, 
o que é de se estranhar é que o ICM duplicou a sua arrecadação, aqui 
no Distrito Federal. De forma que não há necessidade de o Governo 
pressionar o povo através de taxas exorbitantes, porque a tributação 
que se refere ao ICM está ·acima do normal. De forma que não enten
do a ganância quase que inescrupulosa do Governo em taxar, a cada 

dia que passa, o contribuinte. O que se vê é o Governo arrecadando 
mais e o poder aquisitivo do povo cada dia diminuindo, diminuindo 
assustadoramente, ao ponto de faltar o próprio alimento na mesa do 
povo. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- V. Ex• tem toda a 
razão. Senador Agenor Maria. Já, agora, vou mostrar que o cresci-
mento do Imposto de Circulação de Mercadorias,. . . - . 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA)- V. Ex• me permite um 
aparte, nobre Senador? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- ... e Territorial 
Urbano está fazendo com que o Governo do Distrito Federal tenha 
uma arrecadação acima do previsto. E, aqui, é bom salientar, Sena
dor Agenor Maria, se arrecada, se aplica mais no Plano Piloto, para 
construção de viadutos e se esquecem algumas cidades satélites. Bas
ta qualquer Senador verificar o que se passa em Sobradinho, Tagua-

:·Ü~ga, Ceilândia e outros lugàres do Distrito Federal. -
Ouço o Sr. Senador Heitor Dias. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Não tenho elementos 
concretos para me opor à crítica de V. Ex• quanto aos novos níveis 
da tributação do Imposto Predial a que .V. Ex• se referiu. Li, entretan
to, a explicação dada pela Secretaria de Finanças do Governo do Dis
trito Federal e que mostrava que havia uma desproporção entre a 
valorização imobiliária que se verificava e o prevalecimento das tari
fas existentes e que os estudos levavam àquelas conclusões. Não te
nho em mãos nenhum elemento que possa se opor às palavras c às 

. críticas de V. Ex• Quanto. ao I CM, sei, por informação do próprio 

Governador, que no ano de 1975 houve uma queda na arrecàda'ção 
do !CM. ~a informação dada pelo Governador em relação a 1975. 
Não tenho essa informação em relação a 1976, mas é claro que toda 
vez que houver uma tributação que signifique um sacrifício para o 
contribuinte, para o povo, é claro que não pode deixar de merecer a 
nossa crítica, para que tudo se faça em termos de defesa dos interes
ses populares. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Tenho certeza de 
que se V. Ex• for verificar os aumentos desse Imposto Predial e Terri
torial Urbano do Distrito Federal, de 1975 para 1976, V. Ex• verá que 
eles estão em níveis absurdos, face à situação que alguns contribuin
tes atravessam no Distrito Federal. Não somos contra que se faça a 
reavaliação do imóvel, ou que se modifique o valor venal desses imó
veis. Mas, não podemos concordar que se proceda, num ano só, ao 
aumento da ordem de.600, 200, 100%. 

Cremos que a política fisc:ll do Distrito Federal realmente preci
sa ser revista com a máxima urgência. 

Continuo, Sr. Presidente, destacando que se tem anunciado, so
'bre'tudo pelos jornais. dando conta do enriquecimento do Governo 
do Distrito Federal, à vista da enorme soma de recursos arrecadados 
com o !CM já abordado pelo Senador Agenor Maria e o IPTU, que 
engloba uma diferença da ordem de Cr$ 75.936.663,00, com percen
tuais de aumento de, respectivamente, 58% e 53%. 

E aqu1 chamo a atenção do Senador Heitor Dias, que poderia
verificar esses valores em relação ao acréscimo do ICM e do Imposto 
Predial e Territorial Urbano. Mas o mais triste, Senador Agenor 
Maria, é que se fala até na exportação desse know-how arrecadador 
para outros Estados- o que, esperamos, não se confirme, para feli
cidade dos contribuintes de outras unidades da Federação. De qual
quer sorte, cumpre estarmos vigilantes a fim de verificarmos o bom 
emprego dessa riqueza, sobretudo em localidades desprovidas de 
mínimas condições de atendimento público, tais como Sobradinho, 
Taguatinga, Gama, Cruzeiro, Guarã etc. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, terminando, cabe-me apenas aler
tar e respeitosamente chamar a atenção do Presidente da Comissão 
do Distrito Federal, nosso prezado amigo Senador Heitor Dias. 

Fala-se, Sr. Presidente, em um aumento da ordem de 29% dos 
ônibus. Quando o próprio Governo Federal confessa uma inflação 
da ordem de 44%, cremos que não seria justo, nesse instante, proce
der ao aumento do transporte coletivo do Distrito Federal, na ordem 
de 29%. Estamos certos de que esse aumento não será concedido, que 
o Governador do Distrito Federal, com sua sensibilidade de homem 
·públicG, não permitirá que aconteça isso na Capital Federal. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - V. Ex• acha que o 
percentual do aumento deve ser ... 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Ex• eu não acho, 
apenas não podemos concordar que ele seja da ordem de 29% quan
do o Governo confessa, neste instante, uma inflação da ordem de 
44%, fazendo com que os menos afortunados, aqueles que vivem de 
salário, já tenham menos de 44% nos seus orçamentos familiares.· 
Somos contra qualquer aumento de transportes coletivos, neste 
momento, no Distrito Federal, face à inflação generalizada neste 
Pais. O Governo procure outros meios de atender o transporte cole
tivo desta cidade, mas não procedendo ao aumento da ordem de 29%. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- O aumento das tarifas de 
ônibus é decretado por uma comissão especial, como o é em relação 
a todo o Brasil. praticamente hoje, fugindo da ação, da interferência 
dos executivos. Essa a informação que posso-dar aV.-Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - y. Ex• tem 
razão, em parte. Realmente, hoje existe no País uma Comissão lnter
ministerial de Preços, que atua para o Distrito Federal, como para 
Minas Gerais, como para qualquer cidade. Normalmente, os chefes 
dos Executivos encaminham a essa Comissão os estudos dos seus 
organismos, mas no que estamos chamando a atenção, cabe tambéri. 
ao próprio Qoverno alertar, e a Comissão lnterministerial de Preços 
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sabe disso, porque ainda há pouco tempo não permitiu o aumento de 
aço no País, face ao mercado interno, que não se permita, nesse 
instante, quando é próprio Governo que diz que a inflação vai atin
gir a 44%, se proceda a um aumento de 29%. 

O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- V. Ex• me permite um 
aparte? _ 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Com muito pra
zer, Senador Agenor Maria. 

O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Senador Itamar Franco, 
o problema do aumento do açúcar: ele subiu 18 cruzeiros em saca de 
60 kg. O imposto é cobrado ad valorem, na proporção que sobe o pre
ço do produto, automaticamente sobre o tributo, daí eu sempre dizer 
que a inflação no Brasil é muito mais de ordem politica do que de 
ordem económica. Já imaginou V. Ex• na alta de 18 cruzeiros no 

·saco de açúcar, quantos milhões o Governo vai arrecadar de I CM, 
ICM esse que é cobrado de um povo que já paga um tributo alta
mente excessivo? O tributo de 15% sobre 18 cruzeiros de aumento 
dado no açúcar no dia de hoJe represema Crs· 2,70 em cada saco de 
açúcar. Multiplicado isso pelos milhões de sacos de açúcar quanto o 
Governo vai arrecadar em I CM? De forma que essa cobrança tribu
tária ad valorem representa realmente um sangria extraordinária na 
bolsa popular. O salário de 544 cruzeiros e 80 centavos para o meu 
Estado, nos dias atuais, não representa nada. Oitenta por cento desse 
salário estão sendo absorvidos por aluguel, luz e água. Restam 20% 
para manter os meninos na escola e para alimentação. Não sei, no 
meu Estado, hoje quem está passando mais fome, se é o empregado 
que está trabalhando ou se é o .operário desempregado. Uma coisa 
posso afirmar: ambos estão em dificuldades. Muito obrigado a 
V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Muito obrigado, 
Senador Agenor Maria. Esperemos que o Governo tenha esta sensi
bilidade de examinar esses problemas aqui levantados. 

Estas. Sr. Presidente, Srs. Senadores, as considerações que que
ria fazer na tarde de hoje. (Muito bem!) 

O SR. PRESII>ENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Leite Chaves. 

O SR. LEITE CHAVES PRONUNCIA DISCURSO 
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ 
PUBLICA DO POSTERIORMENTE. 

COMPARECEM MAIS OSSRS. SENADORES: 

Allevir Leal - José Guiomard - José Esteves - Domício 
Gondim - Paulo Guerra- Arnon de Mello - Luiz Cavalcante
Teotónio Vilela- Augusto Franco - Gilvan Rocha- Luiz Viana 
- João Calmon - Danton Jobim - Benedito Ferreira - Lãzaro
Barboza- ltalivio Coelho - Mendes Canale- Saldanha Derzi
Lenoir Vargas. 

O SR. PRESIOENTE (Magalhães Pinto ) - A Presidência 
convoca Sessão extraordinária a ·realizar-se hoje, às 18 horas e 30 
minutos, destinada à apreciação dos Projetes de Resolução n9s 76, 
78, 79, go, g I e 82, de 1976. 

O SR. PRESIOENTE (Magalhães Pinto)- Está finda a Hora 
do Expediente. 

Passa-se-à 

ORDEM DO DIA 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. I 9-Secretârio. 

É lido e aprovado o seguinte: 

HCQUERIMENTO NY441, DE 1976 

Nos termos do art. 198, alínea "d", do Regimento Interno, 
requeiro invcrs~lO da Ordem do Dia, a fim d<: que a matéria constante 
do Item I scj<l submetida ao Plenário cm último lugar. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1976.- Ruy Suntos. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães PintÓ) - Em conseqüência 
da deliberação do Plenário, o Item I da pauta será apreciado em últi
mo lugar. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item l: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n9 90, de 1975 (n9 277-D/75, na Casa de origem), que acres
centa parágrafo ao art. 40 da Lei n9 4.878, de 3 de dezembro 
de 1965, que "dispõe sobre o Regime Jurídico Peculiar aos 
Funcionários Policiais Civis da União e do Distrito Federal", 
tendo 

PARECERES, sob n9s 586 a 588, de 1976, das 
Comissões: 

- de Consdtulç4o e Justiça, favorável ao Projeto nos 
termos do Substitutivo que apresenta; 

- de Serviço Público Civil, favorável ao Projeto e 
contrário ao Substitutivo da Comissão de Constituição e 
Justiça, com voto vencido do Sr. Senador Heitor Dias; e 

- do Distrito Federal, favorável ao Projeto e contrário 
ao Substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. 

Em discussão o projeto e o substitutivo, em turno único. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou 

encerrar a discussão. (Pausa.) 
Encerrada. 
Em votação o projeto. 
Os Srs. Ser1adores que o aprovam queiram permanecer senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o projeto, fica prejudicado o substitutivo da 

Comissão de Constituição e Justiça. A matéria vai à sanção. 
1:: o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N9 90, DE 1975 
(N9l77·D /75, na Casa de origem) 

Acrescenta par,grafo ao art. 40 da Lei n9 4.878, de 3 de 
dezembro de 1965, que "illspõe sobre o regime jurfdlco peculiar 
aos funclon,rios Policiais Civis da Unlio e do Distrito 
Federal". 

O Congresso Nacional decreta: . 
Art. J9 O art. 40 da Lei n9 4.878, de 3 de dezembro de 1965, fi. 

ca acrescido do§ 49, com a seguinte redação: 

"Art.40 ........................................ · · .. · · 

§ 49 Ainda que o funcionÚio seja condenado às penas 
acessórias dos itens I e II do art. 68 do Código Penal, 
cumprirá a pena em dependência isolada dos demais presos 
na forma do parágrafo anterior." 

Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Item 3: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n9 98, de 197i._(n9 63-B/75, na Casa ~e origem), que altera o 
Plano Nacional de Viação, aprovado pela Lei n9 5.917, de 10 
de setembro de 1973, incluindo a ligação ferroviária entre 
Mossoró e Fortaleza, tendo 

~PARECERES FAVORÁVEIS, sob n9s 182 e 390, de 
1976, das Comissões: 

-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas; e 
-de Economia. 

A matéria constou da Ordem do Dià da Sessão de 17 de agosto 
próximo passado, tendo a discussão adiada, a requerimento do Sr. 
Senador Ruy Santos, para a presente sessão. 

Em discussão o projeto, em turno único. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou 

encerrar a discussão. (Pausa.) 
Encerrada. 
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Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadóres que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 
A matéria vai ao arquivo. Será feita a devida comunicação à 

Câmara dos Deputados. 
t. o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N9 98, DE 1975 
(N9 63-B/75, na Casa de origem) 

Altera o Plano Nacional de Viação, aprovado pela Lei n9 
5.917, de 10 de setembro de 1973, incluindo a ligação 
ferroviária entre Mossor6 e Fortaleza. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. (9 O Plano Nacional de Viação, aprovado pela Lei n9 

5.917, de 10 de setembro de 1973, fica acrescido da ligação 
ferroviária entre Mossoró e Fortaleza, passando a integrar a relação 
descritiva das ferrovias do Plano Nacional de Viação, na forma 
seguinte: 

"3.2.2 Relação Descritiva das Ferrovias do Plano Nacional de 
Viação. 

LIGAÇÕES 
Mossoró-Fortaleza RN-CE." 

Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Item 4: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n9 52, de 1976 (n9 447-B/75, na Casa de origem), que altera o 
art. li da Lei n9 605, de 5 de janeiro de 1949 (Redação dada 
pelo Decreto-Lei n9 86, de 1966), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n9 555, de 1976, da 
Comissão: 

- de Constituição e Justiça. 

Em discussão. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da pala-

vra, vou encerrar a discussão. (Pausa.) 
Encerrada. 
Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 
O projeto será arquivado, feita a devida comunicação à 

Câmara dos Deputados. 

t. o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N9 52, de 1976 
(N9 447-8/75, na Casa de origem) 

Altera o art. 11 da Lei n9 605, de 5 de janeiro de 1949 ( Reda· 
çào dada pelo Decreto-Lei n9 86, de 1966). 

O Congresso Nacional decreta:· 

Art. 19 O art. 11 da Lei n9 605, de 5 de janeiro de 1949, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 11. São feriados nacionais os declarados em lei fe· 
dera!. 

r· Parágrafo único. São feriados municipais aqueles 
declarados por lei municipal, de acordo com a tradição local 
e em número não superior a 4 (quatro), neste incluída a Sexta· 
feira da Paixão." 

Art. 29 Esta Lei entrará cm vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 5: 

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento 
Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 187, de 1975, do Se· 
nhor Senador Osires Teixeira, que autoriza o Poder Executi· 
vo a instituir a Fundação Movimento Brasileiro Antitóxico 
- MOBRANTO- e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n9 631, de 1976, da Comissão: 

- de Constitulçio e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

Em discussão o projeto, quanto à constitucionalidade. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou 

encerrar a discussão. (Pausa.) 
Encerrada. 
Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta· 

dos. (Pausa.) 
Rejeitado. 
O projeto será arquivado. 

É o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N9J87, de 1975 

Autoriza o Poder Executivo a Instituir a fundaçio Movi
mento Brasileiro Antitóxico- MOBRANTO -e dai outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 t. o Poder Executivo autorizado a instituir a fundação 
Movimento Brasileiro Antitóxico - MOBRANTO - entidade 
autónoma, com personalidade jurídica de direito público interno, 
vinculada ao Ministério da Educação e Cultura, e jurisdição em todo 
o território nacional. 

Parágrafo único. A fundação MOBRANTO terá por finalidade 
a execução do Plano Educacional Antitóxixo, a ser desenvolvido 
consoante as disposições desta Lei e na forma de sua regulamentação. 

Art. 29 O MOBRANTO, na qualidade de executor do Plano 
Educacional Antitóxico, no uso de suas atribuições, poderá criar 
serviços e realizar convênios ou ajustes com entidades públicas ou 
privadas. 

Art. 39 O Plano Educacional Antitóxico, na forma a ser 
explicitada em regulamento, objetivará: 

I - o estabelecimento de uma mentalidade antitóxica, em todo 
o território brasileiro, mediante: 

a) análise, pesquisa e estudo das motivações, individuais e cole· 
tivas, vinculadas ao uso dos entorpecentes e das condições sociológi· 
case mesológicas referentes à predisposição aos tóxicos e à identifica
ção de sua forma de combate; 

b) levantamento, em colaboração com serviços estaduais 
correlatos, das. áreas de tráfico e de consumo de tóxicos, visando a 
identificação das de maior incidência, para fins de atuação prioritá· 
ria; 

c) estabelecimento, nos currículos escolares, de todos os ciclos e 
graus, da obrigatoriedade de se ministrar noções sobre os malefícios 
do uso dos tóxicos e sua influência na formação das gerações; 

d) providências no sentido de que se desenvolvam campanhas 
orientadas de combate e prevenção ao uso de tóxicos, pelas Secreta· 
rias de Educação, Serviços Sociais e órgãos similares dos Governos 
dos Estados; 

e) medidas que vedem a qualquer entidade de cunho assisten· 
cial, recreativo ou educativo, a percepção de benefícios ou favores 
dos poderes públicos, sem que comprovem ações educacionais de 
combate ao uso de tóxicos, junto aos seus associados ou beneficiá· 
rios; 

f) determinações a todos os órgãos de imprensa falada, escrita e 
televisionada, no sentido de divulgar notícias compreendidas na 
campanha orientada de prevenção e combate ao uso de tóxicos; 
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g) prescrições a todas as organizações sindicais, representativas 
de categorias econômicas e profissionais, sobre inserção obrigató· 
ria, em suas atribuições sociais, de medidas de orientação espec!fica à 
ação preventiva de combate ao uso de tóxicos; 

h) mobilização de todas-as frentes de combate ao uso de tó· 
xicos, seja pela pregação religiosa, seja pela atuação de organismos 

·literários e científicos, na programação de pregações e conferências 
de ampla divulgação; 

I) colaboração de clubes, associações civis e n:tilitares, e 
ob~igação às editoras, de todo o País, de estamparem, em destaque, 
em quaisquer publicações, referência à prevenção de combate áo uso 
de tóxicos, obrigação esta extensiva às fábricas, relativamente a 
materiais didáticos. 

Art. 49 Constituirão patrimônio da fundação MOBRANTO: 
I - as dotações orçamentárias e subvenções da União; 
11 - as dotações e contribuições de entidades de direito públi

co e privado, nacionais, internacionais ou multinacionais,. e de 
particulares; 

III - as rendas eventuais. 
Art. 59 A fundação MOBRANTO serâ atendida, nos seus servi

ços administrativos, por pessoal requisitado do Serviço Público Fede
ral. 

Art. 69 A fundação MOBRANTO serâ dirigida por um 
Presidente, designado pelo Presidente da República, para mandato 
específico a ser disCiplinado em regulamento. 

Art. 79 Em caso de extinção da fundação MOBRANTO, os 
seus bens serão incorporados ao patrimônio da União. 

Art. 89 A fundação MOBRANTO terâ sede o foro na cidade 
de Brasília- Distrito Federal. 

Art.99 O Poder Executivo, no prazo de 90 (noventa) dias, 
baixará o Regulamento da presente Lei. 

Art. I O Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 6: 

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 296 do 
Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 12, de 
1976, do Senhor Senador Franco Montoro, que eleva o valor 
de benefícios mínimos a cargo do INPS, dando nova reda
ção ao§ 59 do art. 39 da Lei n9 5.890, de 8 de junho de 1973, 
tendo 

PARECER, sob n9 351, de 1976, da Comissão: 
-de Constituiçio e Justiça, pela inconstitucionalidade e 

injuridicidade, com voto vencido dos Senhores Senadores 
Leite Chaves e Nelson Carneiro. 

A discussão do presente projeto foi adiada, em virtude de 
requerimento aprovado em Plenário, quando de sua inclusão na 
Ordem do Dia da sessão de 18 de agosto. O Regimento Interno, 
entretanto, no seu § 29 do art. 31 O, permite um segundo adiamento, 
por prazo não superior a 30 dias. Com esse objetivo foi encaminhado 
à Mesa requerimento que vai ser lido pelo Sr. !9-Secretário. 

t: lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N9442, DE 1976 

Nos termos do art. 31 O, alínea c, do Regimento Interno, 
requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado n9 12, 

.de 1976, a fim de ser feita na sessão de 14 de outubro próximo. 
Sala das Sessões, 16 de setembro de 1976.- Franco Montoro. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - E~ votação o 
requerimento. 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Peço à palavra para 
encaminhar a votação, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Franco Montoro, para encaminhar a votação. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP. Para encaminhar a 
votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Essé projeto relativo à previdência social implica num aumento 
de despesa. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela 
inconstitucionalidade da proposição, pelo fato de não haver indi
cação das fontes de recursos para satisfazer aos encargos previstos 
no projeto. ' 

Com o objetivo de demonstrar que esses recursos existem, 
formulamos, em data de 24 de março do corrente ano, um re· 
qúerimento de informações ao Ministério, solicitando 
esclarecimentos a respeito dos recursos relativos às rubricas para a 
cobertura dos encargos previstos no projeto. 

O Ministério deu resposta a esse pedido de esclarecimento, mas 
a resposta é rigorosamente insatisfatória. 

Hã, mesmo, contradição entre os dados fornecidos pela autori
dade competente e os documentos oficiais publicados pelo INPS. 

O assunto nos parece sério. Mas, antes de qualquer outra 
providência, Sr. Presidente, estamos formulando um novo 
requerimento ao Sr. Ministro competente, no sentido de serem 
esclarecidas as dúvidas suscitadas pela Assessoria. Nesse sentido, 
dispenso-me, no momento, de dar maiores esclarecimentos que a 
matéria comportaria, com a confrontação-de documentos, mas, este 
é o motivo de solicitação. Ao mesmo tempo em que estamos soli
citando o adiamento da matéria estamos encaminhado à Mesa um 
requerimento de informações, em complementação ao requerimento 
anterior, para que sejam esclarecidas as divergências apontadas pela 
Assessoria técnica do Congresso. 

Era o que eu tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Em votação o 
requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Está aprovado. 
De acordo com a deliberação do Plenário, a matéria figurará na 

Ordem do Dia da sessão de 14 de outubro. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item I: 

Votação, em turno único, do Projeto ~e Lei do Senado 
n9 102, de 1975- Complementar, do Senhor Senador Nel
son Carneiro, que dispõe sobre a obtenção de empréstimos 
simples pelos Servidores Públicos ao Programa de Formação 
do Patrimônio do Servidor Público, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n9s 4 a 6, de 1976, 
das Comissões: 

- de Constituição e Justiça; 
- de Serviço Público Civil; e 
- de Finanças. 

A discussão da matéria foi encerrada em sessão do dia 9 
pa~sado, sendo a votação adiada a requerimento do Sr. Senador Ruy 
Santos para a presente sessão. 

A votação da matéria, nos termos do art. 322, inciso 2, alínea A 
e art. 328 do Regimento Interno, será feita pelo processo nominal, 
sendo necessário, para a sua aprovação, o voto favorável da maioria 
da composição da Casa. 

Em votação o projeto. 

O Sr. Nelson Carneiro (MDB- RJ) - Sr. Presidente, peço a 
palavra para encaminhar a votação. 

·O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra, 
para encaminhar a votação, ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O.SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ. Para encaminhar a 
votação. s~m n:visão do orador.)- Sr. Presidente, de 1934 a 1937, 
fui cronisw parlamentar, acorr.panh~i a vida do Congr~sso Nacional 
naqueles três anos que antcccd-:ram ao Estado Novo. Em 1945, 

"quando da instalação da Assembléia Nacional Constituinte, voltei a 
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figurar entre os cronistas daquele tempo e dali sai em 1947, para exer
cer o mandato de Deputado Federal pela Bahia. 

Quase trinta anos depois dessa atividade parlamentar, estou 
fazendo, Sr. Presidente, uma estatística, para chegar à conclusão da 
inutilidade das Comissões técnicas desta Casa. 

Realmente, 80 a 90% dos projetos que merecem pareceres fa
voráveis das Comissões são derrubados no Plenário, o que mostra 
que todo esse esforço das Comissões técnicas é desnecessário. Além 
da parte de forum político, que é o Senado como a Câmara, a 
atividade legislativa, hoje, se resume, apenas, em quase toda a sua 
totalidade, em aprovar projetos do Poder Executivo. Somos uma 
chancelaria, e não uma assembléia. 

É lamentável, Sr. Presidente, que se convoquem lrês Comissões 
para estudar um projeto, e que, no fim, esse projeto seja derrubado 
pela Maioria. Que motivos existiriam para isso? E: que o Parlamento, 
cada vez mais deixa de ser um órgão legislativo, ao menos no Brasil, 
para se transformar numa chancelaria dos a tos dÓ Poder Executivo. 

Ainda ontem, Sr. Presidente, na Câmara dos Deputados, 
aprovado por esta Casa, foi rejeitado um projeto da maior relevân
cia, apenas para que não se modificasse o Código de Processo Civil, 
que tem três ou quatro anos de vida. 

Que dizia o projeto? Dizia que um pai ou marido que deixa de 
assistir ao seu lilho, de lhe prestar alimentos, poderá ser compelido a 
fazê-lo sob prisão, mas não uma vez só, mas todas as vezes que dei
xar de fazê-lo. Então, o que fez o legislador? Aprovou o texto aten
dendo à súplica de quantos vivem nos juízos de família, de que o 
alimentante que abandona a sua família deve ser compelido a fazê-lo 
pelas forças de que dispõe o juiz. No entanto, esta aspiração caiu na 
Câmara dos Deputados, para não se tocar, na intangibilidade do 
Código de Processo Civil. 

Neste caso, o que é que se pede? Os funcionários públicos cola
boram para a construção do PASEP e do PlS. Pois para a formação 
do PASEP, de que trata a Lei Complementar, 

" ... poderão ser aplicados em operações de empréstimos 
simples aos servidores públicos, em montante não superior à 
soma de 3 (três) vencimentos percebidos, observados os crité
rios de segurança, rentabilidade, liquidez e as normas apro
vadas pelo Conselho Monetário Nacional." 

O funcionário contribui para o PASEP. E: descontado; pois na 
hora em que se pede que esse PASEP, através da sua organização 
bancária, conceda a possibilidade de um empréstimo, que não pode 
ser superior a três meses, nega-se a aprovação a esse projeto, depois 
de ter recebido pa.recer unânime de três Comissões?! 

Sr. Presidente, ainda este ano, enviarei, com dados estatísticos, 
um projeto de resolução dissolvendo as Comissões Técnicas desta 
Casa. Então, serão votados todos os projetos diretamente no Plená
rio, de acordo com as instruções recebidas pela Maioria. Como está, 
é melhor que não se convoque o esforço, a vigilância e o trabalho dos 
parlamentares para estudar projetos como este. 

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

O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) - Peço a palavra, Sr. 
Presidente, para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Tem a palavra 
V. Ex• 

O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR. Para encaminhar a 
votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Esse projeto do Senador Nelson Carneiro é um dos projetos 
justos c humanos que chegaram a esta Casa. Dele fui Relator na 
Comissão de Constituição e Justiça e expus meu parecer, totalmente 
favorável, como de resto a maioria esmagadora dos ilustres membros 
daquela Comissão. 

Em que consiste esse projeto? Para os grandes desta Nação, ele 
nfto tem maior importância; mas, para os modestos servidores, é de 
um alcance extraordinário. O que diz esse projeto? Diz que os 
funcionários públicos que contribuem para o PIS e para o PASEP 

poderão usar empréstimos vindos pelas Caixas Económicas ou pelos 
órgãos oliciais que emprestam o dinheiro até ao limite de três vezes o 
seu vencimento. 

O dinheiro do PIS c do PASEP está servindo de empréstimo a 
todo mundo; menos ao funcionário, que é o seu titular, o seu dono, 
que concorre para a formação desse fundo. Então, o funcionário que 
possa recorrer a uma situação dessa natureza lica ao abrigo, muitas 
vezes, do argentário. Todos sabem dos problemas de um funcionário 
no Rio de Janeiro ou São Paulo, que tem que recorrer a agiotas, para 
pequenos empréstimos, licando com a famnia, às vezes, comprometi
da ao argentário, quando uma simples proteção, decorrente de um 
empréstimo desses - empréstimo de reforço, de caixa, .empréstimo 
pessoal, de pequena monta - poderia salvar a situação. e_ uma 
aplicação justa, correta, humana e social do· fundo. O que não se 
podia permitir, do PISe do PASEP, foi o que ocorreu. 

Todo mundo está lembrado do que aconteceu com a Bolsa de 
Valores. Na época em que o Governo da Revolução estava certo de 
que o Brasil vivia num milagre, alardeou que a Bolsa era o fato mais 
evidente desse milagre. Mas houve o estouro da Bolsa; toda a classe 
média se empobreceu; pequenos operários ficaram na situação de 
debilidade económica; e o País inteiro sofreu com a frustração da 
Bolsa. 

Tempos depois, as empresas que tiruram proveito da Bolsa, que 
licaram com o dinheiro do povo, atruvés de ações que nada mais 
passaram a valer, forçam o Governo a colocar o dinheiro do PIS e do 
PASEP na Bolsa. É uma violência, jogar dinheiro do povo, dinheiro 
,fa Previdência, na Bolsa de Valores. 

Então, jogou-se o dinheiro do PISe do PASEP; mesmo assim, a 
Bolsa não funcionou. Não funcionou, embora houvesse prejuízos 
tremendos para os titulares desse fundo. Pois bem, a Bolsa que 
estourou, que não funcionou - que mesmo assim, quer dizer, com 
do inheiro do povo, dinheiro do modesto empregado, não funcionou 
- está inativa, está sem m:lior expressão; c ensejou, agora, outra 
atividade de assalto à bolsa popular. Est(t chegando, hoje, aqui no 
Congresso, nesta Casa, a Lei das Sociedades Anônimas. e_ uma lei de 
fancaria, é uma lei de assalto. Então, jú não podendo mais o empresá
rio assaltar através da Bolsa, esta lei veio p:m1 permitir o assalto dire· 
to, mediante aparências de favores, de concessões: quer dizer, o povo 
vai ser assaltado com esta lei que estú aí. ls~n é uma lei de violência; 
acho que não há maior ignomínia dn que esta lei está chegando aí. 
Houve umas emendas de superfície, l:'t u:a C:imura, e já se diz que 
elas, aqui, haverão de cair, tanto é que uos'a B:mcuda, se não houver 
possibilidade de emendá-la na suu suhstflncia, não se deverá 
comprometer com uma violência dessas. 

Pois bem, então, o PISe o PASEP podem ir para a Bolsa deVa
lores; mas ele não pode servir de motivaçrto :1 empréstimos aos pró
prios funcionários, que são os titulures desse fundo. E o pior: não é 
empréstimo coagente; não há obrigação de que o fundo se destine so
mente a empregados. Ele pode se destinur a empréstimos aos peque
nos funcionários. E pode haver muior parantia para a reposição 
desse dinheiro do que o relacionamento com a empresa'? Do que o 
próprio emprego? O empréstimo pode ser pago em parcelus, ou cm 
consignação em folha de pagamento. 

De forma que o projeto do Senador Nelson Carneiro é justo c 
humano. Do ponto de vista substancial, é moral; e do ponto de vista 
formal, é totalmente jurídico. 

Eu, que hã poucos instantes não ousei r:tzer apelo a um Ministro 
que não cumpria a lei, agora faria um upclu ao Partido do Governo. 
ao Líder do Governo nesta Casa, no sentido de não rejeitar esse 
projeto. Ele pode não ser de importância para os grandes r!Pste Pais; 
mas é de grande alcance para os mais mouestos, p:.ra os pequenos 
funcionários, para os desprotegidos, aqueles que, ao longo dos anos, 
têm vivido nas mãos de agiotas, sob o tacão uo agiota e da violência. 

É um projeto muito justo e humano, de modo que o P:trtido do 
Governo nesta Casa, na per.soa do ilustre l.íuer Ruy Santos, poderia 
ubrir uma exccção e aprovar esse projeto porque, de resto, ele niio 
constitui ónus paru ninguém. 
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Nesta Casa, já estamos limitados demais. Não podemos legislar 
sobre matéria financeira, nem sobre matéria fiscal. Num caso dessa 
natureza, em que hã provisão determinada, seria de grande valor pa
ra o próprio Fundo, porque ele aumentaria. 

Estamos diante de um projeto, Sr. Presidente, que merece ser 
aprovado por esta Casa. É, como já disse, um projeto justo, UIT' 

projeto digno, um projeto humano. 
É o apelo da nossa Bancada, é o apelo deste modesto Relator. 

(Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Ruy Santos, para encaminhar a votação. 

O SR. RUY SANTOS (ARENA- BA. Para encaminhar a vo
tação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senado~es: 

Em primeiro lugar, quero considerar que a ameaça do nobre 
Senador Nelson Carneiro não vingará com o seu projeto de resolu
ção. Apesar de pobre médico de roça, Sr. Presidente, sei que é incons
titucional acabar com as Comissões Técnicas do Congresso. Mas há 
'OUtro aspecto: é que nós nos privaríamos das luzes de S. Ex' nessas 
Comissões. 

Quanto ao projeto em votação, há fundamentos de sobra para 
que ele não seja aprovado. 

O Fundo do Património do Servidor é um fundo constituído em 
benefício do servidor, para poupança. E esse servidor pode retirar 
uma quota anual de até um salário mínimo. Por outro lado, pode 
fazer empréstimos desse fundo para aquelas finalidades relativas à 
casa, casamento, filhos, doença etc. 

Para o empréstimo simples do funcionalismo, já existe a Caixa 
Económica Federal e já existe o lP ASE. Por que criar neste fundo 
esta brecha, desviando os recursos que têm uma aplicação também 
no desenvolvimento nacional? 

São estas as razões que dou ao eminente Senador c ao Plenário, 
pela rejeição do projeto do Senador Nelson Carneiro. (Muito bem!) 

O Sr. Franco Montoro (M DB- SP) - Sr. Presidente, peço a 
palavra como Líder. 

O SR. !'RESIDENTE (Magalhães Pinto) - Com a palavra. 
como Líder, o Senador Franco Montoro. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP. Para encaminhar a 
votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

As razões que acabam .,de ser invocadas pela Liderança da 
Maioria demonstram a insuficiência de razões para contrariar três 
pareceres unânimes, de três Comissões da Casa que, dentro das suas 
competências específicas, examinaram a matéria. 

Esse fundo destina-se não apenas à poupança, mas a serviço do 
Servidor Público. O que se pretende é que o servidor possa beneficiar
se de pequenos empréstimos, necessários à sua manutenção, ao 
desenvolvimento de suas atividades, a pagamento de escola e outras 
despesas necessárias, são empréstimos tão justos quanto quaisquer 
outros aos quais se destina esse fundo. 

Veja, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o absurdo a que chegamos 
com as razões que acabam de ser indicadas: o empréstimo feito com 
o dinheiro do Fundo dos Servidores a quaisquer outras entidades, 
firmas comerciais,~ justo, é razoável, pode ser feito; mas empréstimo 
feito aos próprios funcionários, aos quais é destinada essa institui
cão, passa a ser contrário ao interesse público. 

Há, realmente, aqui, mais uma vez, aquele mesmo fenômeno 
que estamos encontrando em quase todos os projetas que têm sido, 
ultimamente rejeitados pela Maioria. Os órgãos competentes da 
Casa opinam favoravelmente; as razões são evidentemente, ravorú
veis ao projeto; mas há algum técnico, no Executivo, que considera 
mdhor uma outra aplicação. E sobre o pensamento das Comissões, 
do Pclarírio, do autor do Projeto c todas as ra1.ões que militam a seu 
favor, tudo isso vem por terra, tudo isso ceuc, diante da opiniüo de 
um técnico. 

1:: com o protesto do Movimento Democrático Brasileiro que 
este projeto será rejeitado - se o for - pela Maioria. Acreditamos 
que muitos dos Srs. Membros da Maioria hão de votar de acordo 
com sua convicção pessoal, mantendo o projeto, que tem a seu fa
vor o parecer de todas as Comissões e da maioria dos Membros da 
própria Bancada do Governo. 

Com esta declaração, quero informar, Sr. Presidente, que a 
Bancada do MDB votará, unanimemente, favorável à proposição. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Peço aos Srs. 
Senadores que ocupem seus lugares. (Pausa.) 

Vai-se proceder à votação, pelo processo eletrônico. (Pausa.) 
Os Srs. Líderes já podem votar. (Pausa.) 
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Franco Montoro 
Agenor Maria 
Evelásio Vieira 
Itamar Franco 
Leite Chaves 
Mauro Benevides 
Nelson Carneiro 
Paulo Brossard 
Ruy Carneiro 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 

Ruy Santos 
Alexandre Costa 
Cattete Pinheiro 
Gustavo C a panem a 
Heitor Dias 
Helvídio Nunes 
Henrique de La Rocque 
Lenoir Vargas 
Lourival Baptista 
Mendes Canale 
Otto Lehmann 
Renato Franco 
Saldanha Derzi 
Wilson Gonçalves. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Vai ser feita a 
apuração. 

Votaram sim 9 Senadores enio 14. Total, 23 votos. 
Não houve abstenções. 
A matéria ficará para ser votada em outra oportunidade, 

porque não houve o quorum indispensável. À sua apreciação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Esgotada a matéria 
constante da Ordem do Dia. 

tiá, ainda, oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso. (Pausa.) 
S. Ex• não está presente. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Nada mais haven
do que tratar, vou encerrar a Sessão, designando para a Sessão 
Extraordinária de hoje, a realizar-se às 18 horas e 30 minutos, a 
seguinte 

ORDEM DO DIA 
-I-

Discuss~10. cm turno único, do Projeto de Resolução n9 76, de 
I '!76 (apresentauo pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu parecer nv 623, de \976), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Caiei r as (SI') a elevar c:m Cr$ 7.689.400,00 (sete milhões, seiscentos e 
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oitenta e nove mil e quatrocentos cruzeiros) o montante de sua dívi-
da consolidada, tendo • 

PARECER, sob n9 624, de 1976, da Comissão: 
- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade. 

-2-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 78, de 
1976 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 682, de 1976), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Contagem (MG) a elevar em CrS 42.672.000,00 (quarenta e dois mi
lhões, seiscentos e setenta e dois mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n9683, de 1976, da Comissão: 
- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade. 

-3-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 79, de 
1976 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 684, de 1976), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba (SP), a elevar o montante de sua dívida consolida
da, tendo 

PARECER, sob n9685, de 1976, da Comissão: 
- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade. 

-4-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 80, de 
1976 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 

seu Parecer n9 686, de 1976), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Rio Negrinho (SC) a elevar o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECER, sob n9 687, de 1976, da Comissão: 
- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade. 

-!-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 8 I, de 
1976 (apresentado pela Comissão de Ecnonomia como -;:onclusão de 
seu Parecer n9 688, de 1976), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Taubaté (SP) a elevar o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n9 689, de 1976, da Comissão: 
- de Constltulçio e Justiça, cpla constitucionalidade e juridici· 

dade. 

-6-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 82, de 
1976 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 690, de 1976), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Guarapuava (PR) a elevar em CrS 23.667.000,00 (vinte c três milhões 
seiscentos c sessenta e sete mil cruzeiros), o montante de sua dívida 
consolidada, tendo · 

PARECER, sob n9 691, de 1976, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridi· 

cidade. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Estfl encerrada a 
Sessão. 

(Levanta-se a Sessão às I 6 horas e I O minutos.) 

ATA DA 156• SESSÃO, EM 16 DE SETEMBRO DE 1976 
2• Sessio Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
PRESIDtNCIA DO SR. MAGALHÃES PINTO 

Às 18 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 

Altevir Leal -José Guiomard - José Esteves -José Lindoso 
- Cattete Pinheiro- Jarbas Passarinho- Renato Franco- Ale
xandre Costa - Henrique de La Rocque - José Sarney - Fausto 
Castelo-Branco - Hel\ídio Nunes - Petrônio Portella - Mauro 
Benevides - Wilson Gonçalves - Agenor Maria - Jessé Freire -
Domício Gondim- Ruy Carneiro- Marcos Freire- Paulo Guer· 
ra - Arnon de Mello - Luiz Cavalcante - Tetônio Vilela -
Augusto Franco - Gilvan Rocha - Lourival Baptista - Heitor 
Dias- Luiz Viana_ Ruy Santos- Dirceu Cardoso - Euric~ Re
zende - João Calmon - Benjamim Farah - Danton Job1m -
Nelson Carneiro - Gustavo Capanema - Itamar Franco -
Magalhães Pinto - Franco Montoro - Orestes Quércia - Otto 
Lehmann- Benedito Ferreira- Lâzaro Barboza- ltal!vio Coelho 
- Mendes Canale - Saldanha Derzi - Leite Chaves - Mattos 
Leão- Evelâsio Vieira- Lenoir Vargas- Otair Beckcr- Daniel 
Krieger- Paulo Brpssard. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 54 Srs. Senadores. Havendo número re· 
gim~ntal, declaro aberta a Sessão. 

O Sr. 1~-Secretário procederá à leitura do Expediente. 

1:: lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
PARECERES 

PARECERES N9s 706,707 E 708, DE 1976 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 14!, de 1976, que 
"Autoriza o Poder Executivo a transferir para o Museu 
Mariano Procóplo, o vagio de transporte pessoal utilizado pelo 
Imperador Pedro II". 

PARECER N9 706, DE 1976 
Da Comluio de Consdtulçio e Justiça 

Relator: Senador Helvfdlo Nunes 
O eminente Senador Itamar Franco, através do Projeto de Lei 

n9 145, de 1976, objetiva autorizar o Poder Executivo a transferir 
para o Museu Mariano Procópio, com sede na cidade de Juiz de 
Fora, Estado de Minas Gerais, o vagão de transporte pessoal 
"utilizado pelo Imperador Dom Pedro II, presentemente à disposi
ção da Rede Ferroviâria Federal S.A." 

E justifica: · 

"Essa peça, de extraordinário valor histórico, tem sido 
motivo de numerosas tentativas da edilidade de Juiz de Fora, 
no sentido ~e obter a sua remoção para o Museu Mariano 
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Procópio, onde ficaria em condições mais adequadas de pro
teçiio, além de possibilitar a permanente visitação pública." 

2. ~ incontestável que a medida proposta não pode ser 
acoimada de inconstitucionalidade ou injuridicidade. 

Trata-se de proposiçã~ ~utorizativa, que. não ~briga ~ quem é 
concedida, mas apenas cxphc1ta faculdade que Já lhe e própna. 

De minha parte, entendo inócuos, pelo menos desnecessários, os 
projetes de lei que cuidam de simples autorizações. ~ que o cumpri
mento da lei, pela extraordinária importância que desempenha no 
contexto social, não pode depender da boa vontade ou complacência 
de quem deve executá-la, mas, ao contrário, tem que trazer, no seu 
bojo, os elementos que imponham a sua aplicação. 

As leis autorizativas, portanto, c em uma palavra, apenas 
concorrem para elevar o número das existentes, na floresta de leis 

1que chega, muitas vezes, a dificultar ou impedir a aplicaç1io da lei. 
. 3. No caso cm espécie, além das incorrcções pertinentes à téc
nica legislativa, pois que autoriza o Poder Executivo a tomar as pro: 
vidências necessárias à transferência do vagão imperial, a proposição 
sugere a doação ou qualquer outro meio de alienação. 

Positivamente, a iniciativa legal não pode ser vasada cm termos 
t'io vagos. Ademais, a doação, ato de liberalidade, compreende, 
inicialmente, manifestação unilateral de vontade, independente, por
tanto, de autorização legal específica. 

Ressalvados e proclamados, assim, os elevados propósitos 
buscados pelo eminente Senador Itamar Franco, o parecer, quanto 
ao mérito, é contrário à aprovação do Projeto de Lei n9 145, de 1976. 

Sala das Comissões, cm 16 de junho de 1976.- Ac:cloly Filho, 
Presidente. - Helvldlo Nunes, Relator - Otto Lehmann - Leite 
Chaves- Heitor Dias- Itallvlo Coelho- José Llndoso - Henrique 
de La Roc:que- Paulo Brossard. 

PARECER Nv707, DE 1976 
Da Comlssio de Transportes, Comunicações 

E Obras Públicas 

Relator: Senador Paulo Guerra 
A presente proposição autoriza o Poder Executivo a transferir 

para o Museu Mariano Procópio, o vagão de Transporte Pessoal 
utilizado pelo Imperador Pedro II. 

2. Na justificação, o ilustre autor do projeto esclarece: 
"O vagão imperial, utilizado pelo Imperador Pedro II e 

sua família, se encontra no galpão da Rede Ferro'{iária 
Federal S/ A. na estação Francisco Bernardino, em Juiz de' 
Fora, para onde foi transferido logo após sua descoberta em 
um pátio da antiga Central do Brasil, em Belo Horizonte. 

Essa peça, de extraordinário valor histórico, tem sido 
motivo de numerosas tentativas da edilidade de Juiz de Fora, 
no sentido de obter a sua remoção para o Museu Mariano 
Procópio, onde ficaria em condições mais adequadas de pro-· 
teção, além de possibilitar a permanente visitação pública. 
Essas iniciativas, entanto, não lograram, até hoje, qualquer 

. êxito permanecendo a valiosa peça em situação de quase 
nenhuma valia, lançada a um depósito, que, por certo, carece 
dos elementos de conservação indispensáveis à manutenção 
de sua incolumidade. 

Daí a presente proposição, a fim de que possam ser 
tomadas as providências cabíveis à espécie e tão necessárias à 
preservação desse elemento que integra o acervo da cultura 
histórica de nossa pátria." 

3. Do ponto de vista da política nacional de transporte, cumpre 
apenas aduzir que não há aspecto ou fator tecnológico que impeça a 
transferência sugerida no projeto, motivo por que opinamos pela sua 
aprovação. 

Sala das Comissões, cm 5 de agosto de 1976.- Luiz Cavalcante, 
Vicc-Presidcntc, no exercido da Presidência - Paulo Guerra, -
Relator - Evandro Carreira - Benedito Ferreira - Evehislo VIeira 
-Mendes Cunulc. 

PARECER N9 708, DE 1976 
Da Comluio de Educaçlo e Cultura 

Relator: Senador Otto Lehmann 

De autoria do eminente Senador Itamar Franco, o presente 
projeto autoriza o Poder Executivo a tomar as providências neces
sárias à transferência, por doação ou qualquer outro meio de 
alienação admitido em direito, do vagão de transporte pessoal, 

· · utilizado pelo Imperador Dom Pedro II, que se encontra no galpão 
da Rede Ferroviária Federal S.A., na cidade de Juiz de Fora, Estado 
de Minas Gerais. 

Em abono de sua iniciativa, o ilustre Senador declara que aque
la peça, "de extraordinârio valor histórico, tem sido motivo de 
numerosas tentativas da edilidade de Juiz de Fora, no sentido de 
obter a sua remoção para o Museu Mariano Procópio, onde ficaria 
em condições mais adequadas de proteção, além de possibilitar a 
permanente visitação pública. Essas iniciativas, no entanto, não 
lograram, até hoje, qualquer êxito, permanecendo a valiosa peça em 
situação de quase nenhuma valia, lançada a um depósito, que, por 
certo, carece dos elementos de conservação indispensâveis à 
manutenção de sua incolumidade". 

A Comissão de ConstituiçãQ._ e Justiça reconheceu a constitu
cionalidade e juridicidade da m'àtéria, tendo a Comissão de 
Transportes, incumbida de apreciar-lhe o mérito, opinado pela sua 
aprovação, a,o asseverar que, "do ponto de vista da política nacional 
de transporte, não hã aspecto ou fator tecnológico que impeça a 
transferência sugerida no projeto";--. 

No tocante à competência regimental da Comissão de Educação 
e Cultura, é de se ressaltar a inteira oportunidade e conveniência da 
proposição, cujos objetivos vêm ao encontro dos propósitos da 
política cultural do Governo tendentes a apoiar, em toda a linha, as 
realizações que visem à preservação e conservação do acervo 
histórico e dos monumentos isolados considerados de valor artístico 
e cultural. 

Desde que foi criado, em 1937, o Instituto do Património 
Histórico e Artístico Nacional vem desenvolvendo intenso programa 
de recuperação de monumentos isolados e dos conjuntos 
árquitetónicos representativos do passado brasileiro, visando, com a 
sua preservação, revalorizar aspectos dos mais importantes de nosso 
contexto histórico e cultural. 

A realização desse trabalho, ao longo de todos esses anos, 
possibilitou a salvação de alguns dos mais expressivos acervos 
artísticos e históricos de nosso País. 

Recentemente, colaborando com as tarefas inerentes ao 
IPHAN, a Secretaria de Planejamento da Presidência da República 
firmou convênio com o Ministério de Educação e Cultura, no 
sentido de recuperar cidades e monumentos históricos do Nordeste, 
plano em fase de execução, e que inspirou um outro jã elaborado e 
destinado a atender a· cidades dos Estados de Minas Gerais, Espírito 
Santo e Rio de Janeiro. 

No momento em que o IPHAN e os Conselhos Estaduais do 
Património Histórico anunciam mudanças em suas programações, 
visando a dinamizar seus quadros, fiscalizar e restaurar as obras 
históricas e artísticas e, no instante em que aquele órgão sofre uma 
total reestruturação para os próximos dois anos, objetivando comba
ter as ameaças que pesam sobre os tesouros artísticos, todos devem 
voltar suas vistas, com redobrado interesse, para o passado, "porque 
o passado, no dizer do eminente Hélio Silva em discurso proferido 
na Cidade do Serro, em Minas Gerais, é o presente no que ele se 
apresenta como a explicação de tudo o que.hoje acontece e que sem 
ele não teria sentido. O passado é o futuro porque o que acontecerá 
tem as suas raízes mergulhadas nos acontecimentos que só eles, em 
sua sabedoria, poderão vaticinar os dias dos acontecimentos que 
virão". 

O projeto do ilustre Senador Itamar Franco ajusta-se 
perfeitamente aos objetivos da Carta de Deliberações votada naque
la Cidade mineira, segundo a qual importa educar o povo, de todas 
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PARECERES NYS 709 E 710, DE 1976 
PARECER N9 709, DE 1976 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem nY 123, de 
1976, (n9 245, de 1976, na origem), do Senhor Presidente da 
República, submetendo ao exame do Senado Federal, proposta 
do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Embu (SP) a elevar em 
CrS 14.733.400,00 (quatorze milhões, setecentos e trinta e três 
mil e qJatrocentos cruzeiros) o montante de sua dívida conso
lidada. 

Relator: Senador Franco Montoro 

Com a presente Mensagem (nY 123, de 1976), o Senhor Presiden
te da República encaminha ao exame do Senado Federal, proposta 
no sentido de que "seja autorizada a Prefeitura Municipal de Embu, 
Estado de São Paulo a elevar em Cr$ 14.733.400,00 (quatorze mi
lhões, setecentos e trinta e três mil e quatrocentos cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar 
emprêstimo junto ao Banco do Brasil S.A., por conta do Fundo de 
Desenvolvimento Urbano (FDU), destiní!dO ao financiamento dos 
serviços de pavimentação asfáltica e obras complementares a serem 
realizados em vias públicas daquela Municipalidade. 

2. O empréstimo a ser contraído tem as seguintes condições 
gerais: 

"A- Valor: CrS 14.733.400,00 
B-Prazos: 
1 - de carência: 9 meses 
2 - de amortização: li meses, devendo a reposição ser 

efetuada em 37 prestações trimestrais pelo Sistema de 
Amortizações constantes (SAC); 

C- Encargos 
I -Juros: 10% a.a; 
2- Correção monetária idêntica à das ORTNs; 
3 - Taxa de administração de I% sobre o valor total de 

cada desembolso e deles ded1,1zida; 
D- Garantia: Imposto sobre a Circulação de Mercado

rias (!CM); 
E - Destinação dos recursos: financiamento dos servi

ços de pavimentação asfáltica e obras complementares, a se
rem realizados em vias públicas daquela Municipalidade." 

3. A matéria é acompanhada da Exposição de Motivos (EM n9 284, 
de 1976) do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, favorável ao 
pleito da· Prefeitura Municipal de Embu, no sentido de elevar, 
temporariamente, os parâmetros fixados pelo artigo 29 da Resolução 
nY 62, de 28-10-75, do Senado Federal, a fim de realizar a operação 
de crédito referida. 

4. A situação da dívida consolidada interna do Município de 
Embu apresenta, segundo dados da Gerência da Dívida Pública do 
Banco Central do Brasil, os seguintes valores: 

Espécie: Contratos Valor: CrS mil 
"a) Posição em 31-12-75 1.223,6 mil 
b) Posição em 30-4-76 1.111,3 mil 
c) Redução no período 112,3 mil 
d) Operação sob exame 14.733,4 mil 
c) Posição após a contratação 19.111,3 mil (14.733,4 mil+ 
3.266,6 mil, independentemente de uutorizaçiío do Senudo 
Federal)" 

5. A Resolução nY 62, de 1975, do Senado Federal, estabeleceu 
para a dívida consolidada dos Estados e dos Municípios, novos limi
tes máximos levando-se em conta os seguintes critérios (art. 2Y itens 
I, 11, III e IV): 

"1 - O montante global não poderá exceder a 70% 
(setenta por cento) da receita realizada no exercício finan
ceiro; 

11 - O crescimento real anual da dívida não poderá 
ultrapassar 20% (vinte por cento) da receita realizada; · 

III - O dispêndio anual com a respecti\'a liquidação 
compreendendo o principal e acessórios, não poderá ser 
superior a 30% (trinta por cento) da diferença entre a receita 
total e a dessa corrente, realizadas no exercício anterior; 

IV- A responsabilidade dos Estados e Municípios pela 
emissão de títulos da dívida pública não poderá ser superior a 
50% (cinqUenta por cento) do teto fixado no item I deste 
artiJZo". 

6. Na forma do art. 2Y da Resolução nY 62, de 1975, a dívida 
consolidada interna deveria situar-se nos seguintes limites máximos 
(receita total de 1975 reajustada em 30% conforme decisão do Conse
lho M onet~rio Nacional); 

"I) montante global: CrS 11.040,2 mil: 
II) crescimento real anual: Cr$ 3.154,3 mil: 
III) dispêndio anual: Cr$ 1.755,5 mil." 

7. Manifestando-se sobre o assunto, o Conselho Monetário 
Nacional, em Sessão de 18-8-76, recomendou a adoção das providên
cias necessárias ao atendimento do pedido. 

8. Para que possa ser efetivada a operação em pauta, haverá 
necessidade de autorização, uma vez que ficarão extrapolados os 
limites pelos itens I, II e III do art. 2Y da Resolução nY 62, de 1975, 
conforme se verili~a a seguir: 

Valor: CrS mil 

"I- Montante global= 19.111,3 mil; 
11- Crescimento real anual; 17.887,7 mil; 
III- Dispêndio anual= 4.080,1 mil." 

9. Esclarece o parecer do Conselho Monetário Nacional, 
(Banco Central do Brasil) que o "orçamento do Município de Embu 

. (SP), para o presente exercício, prevê a realização de receita na or
dem de Cr$ 19.000,0 mil (deduzidas as operações de crédito) da qual 
cerca de 22,94% se destinam a atender a investimentos com recursos 
próprios e considerando que grande parte do empreendimento a que 
se propõe aquela Prefeitura se reveste de caráter reprodutivo, deven
do ensejar o retorno aos cofres públicos de parte do capital investido 
mediante a tributação aos beneficiârios dos serviços a serem realiza
dos" - conclui aquele documento - entendo que a assunção de 
compromissos no valor pleiteado, não deverá acarretar à referida 
Municipalidade maiores pressões nos próximos exercícios. 

10. Cumpridas as exigências estabelecidas nas normas vigentes 
e no Regimento, esta Comissão conclui por aceitar a solicitação con
tida na Mensagem nY 123, de 1976, do Senhor Presidente da Repúbli
ca na forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 89, DE 1976 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Embu (SP) a realizar 
operação de crédito no valor de CrS 14.733.400,00 (quartorze 
milhões, setecentos e trinta e três mil e quatrocentos cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 

Art. IY 1:: a Prefeitura Municipal de Embu, Estado de Silo 
Paulo, autorizada a elevar, temporariamente, os parãmet.ros fixados 
pelos itens I, II e III do art. 2Y da Resolução nY 62, de 1975, do 
Senado Federal, a fim de que possa realizar uma operaçilo de crédito 
no valor de Cr$ 14.Y3J.400,00 (quatorze milhões, setecentos e trinta 
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c três mil c quatrocentos cruzeiros), junto ao Banco do Brasil S/ A, 
por conta do Fundo de Desenvolvimento Urbano- FDU, destina· 
da ao financiamento dos serviços de pavimentação asfáltica c obras 
complementares, a serem realizadas cm vias públicas daquela 
M unicipalidadc. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi· 
cação. 

Sala das Comissões, 9 de setembro de 1976. - Ruy Santos, 
Presidente, em exercício - Franco Montoro, Relator - Agenor 
Maria - Augusto Franco - Helvldlo Nunes -: Paulo Guerra -
Cnttete Pinheiro- Jarbas Passarinho. 

PARECER N91IO, DE 1976 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de 
Resolução n9 89, de 1976, da Comissão de Economia, que 
"autoriza a Prefeitura Municipal de Embu (SP), a elevar, em 
CrS 14.733.400,00 (quatorze milhões, setecentos e trinta e três 
mil e quatrocentos cruzeiros), o montante de sua divida 
consolidada". 

Relator: Senador Helvldlo Nunes 

Com o presente projeto de Resolução, da Comissão de 
Economia,. fica a Prefeitura Municipal de Embu, Estado de São 
Paulo, autorizada a elevar, temporariamente, os parâmetros fixados 
pelos itens I, II e III do artigo 29 da Resolução n9 62, de 1975, do 
Senado Federal a fim de que possa realizar uma operação de crédito 
no V<Lior de CrS 14.733.400,00 (quatorze milhões, setecentos e trinta 
e três mil, e quatrocentos cruzeiros), junto ao Banco do Brasil S/ A, 
- FDU, destinada ao financiamento dos serviços de pavimentação 
asfáltica e obras complementares, a serem realizadas em vias públi· 
cas daquela M unicipalidadc. 

2. A matéria foi examinada pela Comissão de Economia, cujo 
parecer é favorável ao atendimento da solicitação da Prefeitura 
Municipal de Embu (SP), contida na Mensagem n9 123, de 1976 
(n9 245/76, na origem), do Senhor Presidente da República. 

3. No âmbito da competência desta Comissão, há a ressaltar 
que o projeto obedeceu ao disposto no art. 42, item VI, da Constitui
ção, à norma legal (Resolução n9 62, de 1975), e o estabelecido no · 
Regimento Interno (art. 106, item III). 

4. Ante o exposto, opinamos no sentido da normal tramitação 
da mati:ria, uma vez que constitucional e jurídica. 

Sala das Comissões, em 15 de setembro de 1976. - Gustavo 
Capanema, Presidente, em exercício - Hehldlo Nunes, Relator -
Nelson Carneiro, com restrições - Leite Chaves - Otto Lehmann -
Heitor Dias- Henrique de La Rocque. 

PARECERES N9s 711 E 71l, DE 1976 

PARECER Nv 711, DE 1976 
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 125, de 

1976 (n9l47 /76, na origem), do SenhQr Presidente da Repúbli· 
ca, submetendo ao exame do Senado Federal, proposta do 
Senhor Ministro de Estado da Fazenda, para que aeja autor!· 
zada a Prefeitura Municipal de Guaruj4 (SP) a elevar em 
CrS 1M07.400,00 (dezeuete milhões, novecentos e aete mil e 
quatrocentos cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. 

Relator: Senador Helvldlo Nunes 

Nos termos do artigo 42, item VI, da Constituição, o Senhor 
Presidente da República encaminha ao exame do Senado Federal, a 
Exposição de Motivos n9 254, de 1976, do Senhor Ministro de 
Estudo da Fazenda, relacionada com o pleito da Prefeitura Muni· 
cipul de Guurujá, Estado de São Paulo, no sentido de obter a ne· 
cessária autorização para que o Município possa elevar, tempora
riamente, cm CrS 17.907.400,00 (dczessete milhões, novecentos e 
sete mil c quatrocentos cruzeiros) os parâmetros fixados pelo artigo 
29 da Resolução n~ 62. de 28 de outubro de 1975, do Senado Federal, 
a fim dt; realizar operação de crédito ,iunto ao Banco do Brasil S.A. 

(Fundo de Desenvolvimento Urbano- FDU), destinado, ao finan
ciamento dos serviços de pavimentação asfáltica a serem executados 
em vias públicas daquela localidade. 

2. As condições básicas da operação são as seguintes: 

"A- Valor: CrS 17.907.400,00 
B-Prazos: 
1 - de carência: 18 meses; 
2- de amortização: 10 anos; 
C - Encargos: 
I -juros de 10% a.a.; 
2- correção monetária idêntica à das ORTNs; 
3 -taxa de administração de I% sobre o valor total de 

cada desembolso e dele deduzida. 
D- Garantias: Imposto Sobre a Circulação de Merca

dorias (!CM). 
E- Destinação dos recursos: financiamento dos ser

viços de pavimentação asfáltica a serem executados em vias 
públicas daquela localidade." 

3. Segundo a Gerência da Divida Pública do Banco Central do 
Brasil, a situação da dívida consolidada é a se~uinte: 

Espécie: Contratos Valor: 
CrS mil 

a) Posição em 31-12-75 .................... . 
b) Posiçãoem30-4-76 .................... .. 
c) Redução ocorrida no período* ........... . 

5.110,2 
4.501,2 

609,0 
d) Operação a ser realizada independente

mente de autorização do Senado Federal* . 
e) Operação sob exame .................... . 

17.092,6 
17.907,4 

f) Situação posterior às contratações 
pretendidas .......................... . 39.501,2 

•. Operação de crédito a ser realizada junto ao Banco do Brasil S.A. (FDU), dentro 
da disponibilidade apresentada pela Prefeitura para contratações independentes de autori
zação do Senado Federal• CrS 16.483,6 mil (20% da receita Hquida realizada cm 1975) + 
CrS 609,0 mil (redução ocorrida até 30476). 

4. Na forma dos parâmetros estabelecidos pelo artigo 29 daRe
solução n9 62, de 1975, do Senado Federal, a dívida consolidada in
terna do Município de Guarujâ (SP) deveria conter-se nos seguintes 
limites máximos: 

·~n montante global: CrS 57.692,7 mil;* 
11) crescimento real anual: CrS 16.483,6 mil; 
III) dispêndio anual: Cr$ 12.208,7 mil." 

5. Com a operação em pauta, aqueles limites (itens I, li e III) 
do art. 29 da Resolução n9 62/75, seriam os seguintes: 

"A) I) montante global: CrS 39.501,2 (- CrS 18.191,5 
mil); 

B) 11) crescimento real anual: CrS 34.391,0 ( + CrS 
17.907,4 mil); 

C) III) dispêndio anual: CrS 8.676,8 (- CrS 3.531,9 
mil)." 

( 0 ) • Receita total arrecadada cm 1975 reajustada cm 30%, conforme decisão deste 
Conselho, em reunmo realizada cm 16-2-76. 

tA) • CrS 4.501,2 mil (posiçuo cm 30-4· 76) + CrS t7 .092,6 mil (opcraçuo a ser contra
tada junto ao Banco do Brasil S.A. - FDU. independentemente de autori7açuo especifica 
dn Senado Federal)+ CrS 17.907,4 mil (operação sob c~umc). 

(B) • CrS 17.092,6 mil (operação a m cfctuadu junto ao Banco do Brasil S.A. -· 
FDU. independentemente de nutoriz•çuo) + CrS 17.907,4 mil (opcracào sob c>ame)
CrS h09,0 mil (reduç"o ocorrida ati: 30·4· 76). 

(C) • CrS 1.531,K mil (dispcndio relativo u 197K, da divida já exi•tcntc) + CrS 7.145,0 
(dispêndio, rm:visto pura o mesmo uno, rclutiVl1 às operações de crédito nos valores de CrS:, 
17.907.4mileCrS 17.09~.6mii). 
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S. O orçamento do Município de Guarujá (SP) para o presente 
exercício apresenta uma previsão de rec, 11 da ordem de CrS 
83.790,4 mil (deduzida as operações de crédito), dos quais cerca de 
(35, 7%) se destinam a atender a investimentos com recursos próprios. 

6. Informa o Banco Central do Brasil que "considerando que 
o empreendimento a que se propõe aquela Prefeitura se reveste de 
carâter reprodutivo, devendo ensejar o retorno aos cofres públicos 
de grande parte do capital investido mediante a cobrança das taxas 
de pavimentação aos beneficiários de tais serviços, entendo que a 
assunção do compromisso ora sob exame- CrS 17.907,4 mil- não 
deverá acarretar à Municipalidade maiores pressões na execução or
çamentária dos próximos exercícios". 

7. O Conselho Monetário Nacional, em sessão de 21-7-76, ma
nifestando-se sobre o assunto, recomendou a adoção das provi
dências necessárias à elevação pretendida. 

8. Como se vê, para que possam ser efetivada a operação sob 
exame, haverá necessidade de autorização específica do Senado Fe
deral, uma vez que, após a sua contratação, o endividamento consoli
dado interno do Município de Guarujá (SP) ultrapassará o limite 
que lhe foi fixado pelo item II do artigo 29 da Resolução n9 62, de 
1975. 

9. Cumpridas as exigências estabelecidas no Regimento In
terno e nas normas vigentes, concluímos por aceitar o pleito contido 
na Mensagem n9 125, de 1976, do Senhor Presidente da República, 
na .forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N990, DE 1976 

Autoriza a Prefeitura Municipal,de Guarujri (SP) a elevar 
em CrS 17.907.400,00 (dezessete milhões, novecentos e sete mil 
e quatrocentos cruzeiros) o montante de sua divida COIIiOIIdada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. }9 ~a Prefeitura Municipal de Guarujá, Estado de São 
Paulo, autorizada a elevar, temporariamente, o parâmetro fixado 
pelo item II do artigo 29 da Resolução n9 62, de 1975, do Senado Fe
deral, a fim de que possa realizar uma operação de crédito no valor 
de Cr$ 17.907.400,00 (dezessete Jlljlhões, novecentos e sete mil e qua
trocentos cruzeiros), junto ao Banco do Brasil S.A., por conta do 
Fundo de Desenvolvimento Urbano, destinada ao financiamento 
dos serviços de pavimentação asfáltica a serem executados em vias 
públicas daquela localidade. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Sala das Comissões, em 14 de setembro de 1976. - Renato 
Franco, Presidente; em exercício- Helvídio Nunes, Relator- Amon 
de Mello- Ruy Santos- Jarbas Passarinho- Lulz Cavalcante
Cattete Pinheiro - Orestes Quércla. 

PARECER N9 712, DE 1976 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de 
Resolução n9 90, de 1976, da Comissão de Economia, 'que "au
toriza a Prefeitura Municipal de Guarujri (SP), a elevar em 
CrS 17.907.400,00 (dezessete milhões, novecentos e sete mil e 
quatrocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada". 

Relator: Senador Heitor Dias 

Com o presente projeto de resolução, da Comissão de 
. Economia, fica a Prefeitura M unicipai' de Guarujâ, Estado de São 
Paulo, autorizada a elevar, temporariamente, o parâmetro fixado 
pelo item II do artigo 29 da Resolução n9 62, de 1975, do Senado Fe
_deral a fim de que possa realizar uma operação de crédito ?o valor de 
CrS 17.907.400,00 (dezessete milhões, novecentos e sete m1l e quatro
centos cruzeiros) junto ao Banco do Brasil S.A., destinada ao finan
ciamento dos serviços de pavimentação asfâltica a serem executados 
em vias públicas daquela localidade. . 

2. A matéria foi examinada pela Comissão de Economia, CUJO 

parecer é favorável ao atendimento da solicitação da Prefeitura Mu-

nicipal de Guarujá (SP), contida na Mensagem n9 125, de i'J"It. (nY 

247/76, na origem), do Senhor Presidente da República. 
3. No âmbito da competência desta Comissão, há a rcs~altar 

que o projeto obedeceu ao disposto no art. 42, item VI, da Con>titui
çào, à norma legal (Resolução n9 62, de 1975), e o estabelecido no R e· 
gimento Interno (art. 106, item III). 

4. Ante o exposto, opinamos no sentido da normal tramila~ilo 
da matéria, uma vez que constitucional e jurídica. 

Sala das Comissões, em 15 de setembro de 1976.- Cu~r .. vu ('u· 

panema, Presidente em exercício - Heitor Dias, Relator ... l.dll' 
Chaves- Nelson Carneiro, com restrições- Henrique-de l.u Roc11U~ 
- Helvídlo Nunes- Otto Lehmann. 

PARECERES N9s 713 E 714, DE 1976 
PARECER N9 713, DE 1976 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 130, 
1976 (n9 252/76, na origem), do Senhor Presidenle da 
República, submetendo ao exame do Senado Federal proposta 
do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, para que seja a Pre
feitura Municipal de ltatiba (SP) autorizada a elevar em 
C'rS 6.663.900,00 (seis milhões, seisccnlos c sessenta e três mil 
e novecentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Relator: Senador Arnon de Mello 

O Senhor Presidente da República encaminha ao exame do 
Senado Federal (art. 42, iti!m VI, da Constituição), a Exposição de 

. Motivos (EM n9 281 /76) do Senhor Ministro de Estado da Fazenda 
relacionada com o pleito da Prefeitura Municipal de Itatiba, Estado 
de São Paulo, no sentido de obter a necessária autorização para que 
o Município possa elevar, temporariamente, os parâmetros fixados 
pelo artigo 29 da Resolução n9 62, de 28-10-75, do Senado Federal, a 
fim de realizar operação de crédito junto ao Banco do Brasil S.A., 
por conta do Fundo de Desenvolvimento Urbano (FDU), com as se· 
guintes condições básicas: 

A- Valor: CrS 6.663.900,00; 
B-Prazos: 
I - de carência: 2 anos; 
2 - de amortização: 8 anos, devendo a reposição ser efetuada 

em 33 prestações trimestrais. 
C - Encargos: 
I- Juros: 10% a.a., 
2- Correção Monetária idêntica à das ORTNs; 
3-Taxa de Administração de I% sobre o valor de cada desem· 

bolso e deles deduzida; 
D - Garantia: Imposto sobre Circulação de Mercadorias 

(!CM); 
E- Destinação dos recursos: recuperação de áreas inundáveis e 

do Sistema Viário da Municipalidade. 
2. Manifestando-se sobre o assunto, o Conselho Monetário Na· 

cional, em sessão de 18-8-76, recomendou a adoção das providências 
necessárias ao atendimento do pedido. 

3. A Resolução n9 62, de 18-10-75, desta Casa, que revogou a 
Resolução n9 58, de 1968, estabeleceu para a dívida consolidada dos 
Esta~os e dos Municípios novos limites máximos, levando-se em 
conta os seguintes critérios: 

"I - o montante global não poderá exceder a 70% 
(setenta por cento) da receita realizada no exercício finan· 
ceiro anterior; 

II - O crescimento real anual da dívida não poderá 
ultrapassar a 20% (vinte por cento) da receita realizada; 

111 - O dispêndio anual com a respectiva liquidação, 
compreendendo o principal e acessórios, não poderá ser 
superior a 30% (trinta por cento) da diferença entre a receita 
total e a despesa corrente, realizadas no exercício anterior; 

IV - A responsabilidade dos Estados e Municípios pela 
emiss:io de títulos da dívida pública não poderá ser superior a 
50% (cinqüenta por cento) do teta fixado no item I deste 
artigo." 
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4. De acordo com o artigo 29 da rc:ferida Resolução (n9 62, de 
1975), foram fixados para a dívida consolidada interna da Prefeitura 
Municipal de ltatiba (SP) no presente exercício, com base no 
Balanço Geral relativo ao exercício de 1975, os seguintes limites 
múximos (Fonte: parecer do Banco Central do Brasil). 

"a) Montante Global= Cr$ 10.775,5 mil (item I); 
h) Crescimento Real Anual= Cr$ 3.078,7 mil (item II); 

" 

Item 
Divida 

ConsoUdada 
Interna 

c) Dispêndio Anual = CrS 2.066,3 mil (item lll)." 

5. Para que se possa efetivar a operação sob exame, haverá 
necessidade de autorização específica do Senado Federal, uma vez 
que, após a contratação, a dívida consolidada do referido município 
ultrapassará os limites fixados pelos itens I, II e lll do artigo 29 da 
Resolução n9 62, de 1975, conforme o quadro a seguir. 
(Fonte: Banco Central do Brasil.) 

Parâmetros estabelecidos 
pelo artigo 29 da Re
solução Ó9 62/75° 

Valor em CrS mil. 

Situação posterior 
às contratações 

pretendidas. 

l
II
III-

Montante Global ............................ . 10.775,5 
3.078,7 
2.066,3 

11.601,9 (A) 
9.742,6 (B) 
2.298,3 (C) 

Crescimento real ............................. . 
Dispêndio Anual ............................ , . 

( •1 = Receita total arrecadada cm 1975, reajustada em 30%, conforme decisão deste Conselho em reunião rcaliLada cm 16-2:76. 
(A)= CrS l.X01.9 mil (posição. cm 30-4-76. da dívida já contraída)+ CrS 3.136,1 mil (operação a ser contratada independentemente de auto

ri;;u;i'lo específica do Senado Fcdcntl) + CrS 6.663,9 mil (operação sob exame). 
(8) = CrS 3.136,1 mil (operação a ser cfetuada independentemente de autorização)+ CrS 6.663,9 mil (opcraçiio soh exame) -l'rS ~7.4 mil (rc

duc:w ocorrida ati: 30-4-76). 
(C)= CrS 173.3 mil (dispi:ndio. previsto para 1969, relativo à dívida já contraída)+ CrS 2.125.0 mil (dispõrÍdio. previsto p<ira o rc\i.:ridn exer

cido. relativo às operações de crédito a serem realizadas nos valores de CrS 3.136,\ mil e CrS 6.662.9 mil). 

6. O Conselho Monetário Nacional conclui seu exame 
afirmando: 

"Levando em conta ser reduzido o atual volume de com
promisso< da referida Prefeitura e tendo em vista o prazo to
tal previsto para as contratações a serem realizadas- 2 anos 
de carência e 8 anos de amortização-, considero que a reali
zação da operação ora sob exame - Cr$ 6.663,9 mil -. sob 
o aspecto da viabilidade financeira, não deverá acarretar ao 
Município maiores pressões na execução orçamentária dos 
próximos exercícios." 

7. Cumpridas todas as exigências estabelecidas no Regimento 
Interno e nas normas vigentes, concluimos por aceitar o pleito conti
do na Mensagem n9 130 de 1976, do Senhor Presidente da Repúbli
ca, na forma do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N99l, DE 1976 

Autoriza a Prefeitura Municipal de ltatiba (SP) a elevar 
em Cr$ 6.663.900,00 (seis milhões, seiscentos e sessenta e três 
mil e novecentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolida
da. 

O Senado Federal resolve: 

Art. }9 f: a Prefeitura Municipal de ltatiba, Estado de São 
Paulo. autorizada a elevar, temporariamente, os parâmetros lixados 
pelos itens I, II e III do artigo 29 da Resolução n9 62, de 1975, do 
Senado Federal, a fim de que possa realizar uma operação de crédito 
no valor de CrS 6.663.900,00 (seis milhões, seiscentos e se~senta e 
três mil e novecentos cruzeiros) junto ao Banco do Brasil S.A., por 
conta do Fundo de Desenvolvimento Urbano (FDU), destinada ao 
financiamento de recuperação de áreas inundáveis e do sistema 
viúrio daquela Municipalidade. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publica
ção. 

Sala das Comissões, 14 de setembro de 1976.- Renato Franco, 
!lrc:;idente, cm exercício- Arnon de Mello, Relator- Ruy Santos
Jnrbas Passarinho- Helvídio Nunes- Luiz Cavalcante- Cattete 
Pinheiro- Orestes Quércia. 

PARECER N9 714, DE 1976 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de 
Re5oluçio n9 91, de 1976, da Comissão de Economia, que 
"autoriza a Prefeitura Municipal de ltatlba (SP), a elevar em 
CrS 6.663.900,00 (seis milhões, seiscentos e sessenta e três mil 
e novecentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada". 

Relator: Senador Heitor Dias 

Com o presente projeto de resolução, da Comissão de Econo
mia, fica "a Prefeitura Municipal de ltatiba, Estado de São Paulo, 
autorizada a elevar, temporariamente, os parâmetros fixados pelos 
itens I, 11 e III do artigo 29 da Resolução n9 62, de 1975 do Senado 
Federal a lim de que possa realizar uma operação de crédito no valor 
de CrS 6.663.900,00 (seis milhões, seiscentos e sessenta e três mil e 
novecentos cruzeiros) junto ao Banco do Brasil S.A., destinada ao 
financiamento de recuperação de áreas inundáveis e do sistema viá
rio daquela Municipalidade". 

2. A matéria foi examinda pela Comissão de Economia, cujo 
parecer é favorável ao atendimento da solicitação da Prefeitura 
Municipal de ltatiba (SP), contida na Mensagem n9 130, de 1976 
(n9 252/76 na origem), do Senhor Presidente da República. 

3. No âmbito da competência desta Comissão, hã a ressaltar 
que o projeto obedeceu ao disposto no art. 42, item VI, da Constitui
ção, à norma legal (Resolução n9 62, àe 1975) e o estabelecido no Re
gimento Interno (art. 106, item III). 

4. Ante o exposto, opinamos no sentido da normal tramitação 
da matéria, uma vez que constitucional e jurídica. 

Sala das Comissões, 15 de setembro de 1976. - Gustavo Capane
ma, Presidente, em exercício - Heitor Dias, Relator- Leite Chaves 
- Nelson Carneiro, com restriç'ões - H.:nrlque de Lll Rocc;ue - Hcl
vidio Nunes- Otto Lehmann. 
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PARECERESN9s715 E 716, DE 1976 

PARECER N9 71S;'DE 1976 

Da Comluio de Economia, sobre a Meusaaem DI' 131, de 
1976 (n9 253. de 1976, na origem) do Senhor .Presidente da 
República, submetendo à deliberação do Senado Federal, 
proposta do Senbor Ministro de Estado~ da Fauada, a fim de 
Rue a Prefeitura Municipal de lvaiporã (PR) possa elevar em 
CrS 5.911.098,57 (cinco mUINies, noncentos e onze mO, aoYen
ta e oito cruzeiros e cinqUenta e sete centavos), o montante de 
sua dívida consolidada. 

Relator: Senador Helvfdlo Nunes 

Sob exame, o pedido da Prefeitura Municipal de Ivaiporã (PR), 
no sentido de elevar o montante de sua dívida consolidada, a fim de 
contrair empréstimo, no valor de CrS 5.911.098,57 (cinco milhões, 
novecentos e onze mil noventa e oito cruzeiros e cinqUenta e sete cen
tavos.), junto ao Banco do Estado do Paranã S. A., destinado ao 
financiamento dos serviços de pavimentação asfâltica e obras com
plementares, a serem executadas rias vias públicas daquela cidade. 

A operação de crédito terá as segumtes características:. 

"A - Valor: Cr$ 5.911.098,57 (em complementação 
ao financiamento a ser obtido junto à referida Instituição, no 
valor de CrS 2.236.3 mil, independentemente da autorização 
específica do Senado Federal); 

- Prazos: 
I - carência: 6 meses; 
2 - de amortização: 210 meses; 
C - Encargos: 
I - Juros de 6% a.a.; 
2 - Correção Monetâria idêntica à das ORTNs; 
D - Garantia: Imposto sobre a Circulação de Merca

dorias (I CM)." 

O Conselho Monetârio pronunciou-se favoravelmente ao pleito 
cm questão, por entendê-lo compatível com as finanças do Municí
pio. 

Verificamos, por outro lado, que os empr,ecndimentos a serem 
financiados pelo empréstimo se compatibilizam com o Plano Nacio
nal de Desenvolvimento e não deverão acarretar maior~ pressões na 
execução orçamentâria dos próximos exercícios. 

Assim sendo, julgamos a matéria merecedora do nosso acolhi· 
mento, na forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 92, de 1976 

Autoriza a Prefeitura Municipal de halpori (PR) a eleYar 
o montante de sua dfYida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. )9 ~a Prefeitura Municipal de Ivaiporã (PR) autorizada a 
elevar,' temporariameilte, os parâm,etros fixados pelos itens I, II e III 
do art. 29 da Resolução n9 62/75, do Senado Federal, a fim de con
tratar empréstimo junto ao Banco do Estado do Paranâ S. A., no va
lor de Cr$ 5.911.098,57 (cinco milhões, novecentos e onze mil, noven
te e oito cruzeiros e cinqUenta e sete centavos), destinado ao financia
mento dos serviços de pavimentação asfâltica e obras complementa
res, a serem executados nas vias de acesso ao núcleo habitacional 
General Olimplio Mourão Filho daquela municipalidade. 

Att. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua publica
ção. 

Sala das Comissões, cm 14 de setembro de 1976.- Renato Fran· 
co, Presidente, cm cx~rcício - Helvfdlo Nunes, Relator- Ruy San
tos - Jarbas Passarinho - Lulz Canlcante - Cattete Pinheiro -
Orestes Quefcla. 

PARECERN9716, DE 1976 

Da Comluio de Coasdtulçio e Jllltlça, IObre o Projeto de 
Resoluçio n9 92, de 1976, da Comluio de Ecoaomla que 
"autoriza a Prefeitura Municipal de lnlpuri (PR) a elevar o 
montante de sua dfyJda consolidada • •. 

Relator: Senador Leite CbmYes 

Em estudo o Projeto de Resolução n9 92, de 1976, da Comissão 
de Economia, que autoriza a Prefeitura Municipal de Ivaiporã (PR) 
a contrair empréstimo no valor de Cr$ 5.911.098,57 (cinco milhões, 
novecentos e onze mil, noventa e Oito cruzeiros e cinqUenta e sete cen· 
ta vos) junto ao Banco do Estado do Paranâ S.A., destinado ao finan
ciamento de serviços de pavimentação asfâltica daquela localidade. 

Acompanhando o parecer do Conselho Monctârio Nacional, a 
Comissão de Economia julgou o pleito cm questão enquadrado nos 
objetivos do Plano Nacional de Desenvolvimento, no que tange ao 
reaparelhamento das médias e pequenas cidades, e que a sua as&un
ção não deverá acarretar maiores pressões na execução orçamentâria 
dos próximos exercícios. 

A matéria obedeceu às exigências Regimentais c goza de 
juridicidade e constitucionalidade. 

Assim sendo, somos pela aprovação do Projeto. 
Sala das Comissões, em 15 de setembro de 1976. - GuataYO 

Capanema, Presidente em exercício - Leite Chaves, Relator- Otto 
Lehmann - Nelson Carneiro, com restrições - Hehídio Nunes -
Heitor Dias- Henrique de La Rocque. 

PARECERESN9s717E 718, DE 1976 
PARECER N9 717. DE 1976 

Da Comissão de Economia, sobre a Men!lgem n9 133, de 
1976 (n9 255/76, na origem) do Senhor Presidente da Repú
blica, submetendo à deliberação do Senado Federal, proposta 
do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, a fim de que a Pre
feitura Municipal de Leme (SP) po!!a ele,ar em 
CrS 9.715.600,00 (nove milhões, setecentos e quinze mil e 
seiscentos cruzeiros) o montante de sua dfYida consolidada. 

Relator: Senador Jarbas Passarinho 

.sob exame, o pedido da Prefeitura Municipal de Leme (SP) no 
sentido de. elevar o montante de sua dívida consolidada a fim de 
contrair empréstimo, no valor de CrS 9.715.600,00 (nov~ milhões, 
setec.entos e quin.ze mil c seiscentos cruzeiros), junto ao Banco do 
Bras1l S.A., destmado ao financiamento de diversas obras viárias 
noouela localidade. 

"A operação de crédito terâ as seguintes características: 

"A -Valor: CrS 9.715,6 mil (em complementação ao 
financiamento a ser obtido junto à referida Instituição, no 
valor de CrS 3.284,4 mil, independentemente da autorização · 
específica do Senado Federal); 

B- Prazos: 
I - de carência: 9 meses; 
2 - de amortizações: 9 anos e 3 meses, devendo a reposi

ção ser efetuada em 37 prestações trimestrais pelo Sistema de 
Amortizações Constantes (SAC): 

C - Encargos: 
• I -juros: 10% a.a.; 

2- correçào monetária idêntica à das ORTNs; 
3 - ta11:a de administração de I% sobre o valor de cada 

desembolso e dele deduzida; 

D - Garantia: Imposto sobre a Circulação de Merca
dorias (!CM); 

E - Destinação dos recursos: financiamento de divcr
r.as obras, a serem executadas naquela Municipalidade, 
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visando a melhoria do sistema viário local (implantação da 
avenida marginal dos Ribeirões do Meio e Constantino, duas 
pistas de 10,0 metros de largura cada uma, compreendendo a 
execução de guias e sarjetas, galerias de águas pluviais, 
passeios, pavimentação asfãltica, obras de arte, constando de 
pontes para veículos e passarela para pedestres)." 

n ('"'"'·lho M•metário pronunciou-se favoravelmente ao pleito 
~"' '!'""''''" I"'" entendê-lo compatível com as finanças do 

"'""''"'"' 
llllt'll•h""'·, de nossa parte, que os empreendimentos a serem 

f''""'nad••:· pcltl empréstimo, se compatibilizam com o Plano 
Nncional do Desenvolvimento, e têm grande alcance sócia
ecmlúmiw para a região. 

""i"' '·'''"'"·julgamos a matéria merecedora do nosso acolhi· 
mcn111. 11:1 '"' ""' '-''' scguintc: 

I'''' • 11 I() DE RESOLUÇÃO N~ 93, DE 1976 

.·\ "'"' l1n n Prefeitura Municipal de Leme (SP) a elevar o 
... ,,.,,.,.,. d<· ~ua drvlda consolidada. 

() Scn;~du l·cdcral resolve: 
t\1t. I'' (: " Prefeitura Municipal de Leme (SP) autorizada a 

dl''''''· lclllpnr:>J i:uncnte, os parâmetros fixados pelos itens I, II e III 
do a ri .. :•· d:o 1{•"·"'"·;:1o n• 62/75, do Senado Federal, a fim de contra
lar Cllll"'~'""'' ''"''o ao Banco do Brasil S.A., por conta do Fundo 
de DcsellV<•ilnn•:ni•J Urbano (FDU), no valor de CrS 9.715.600,00 
(nove ll11lhúc.\. ·a:leccntos c quinze mil e seiscentos cruzeiros) destina
do :lll l'ill:lll<'J:nncnln de diversas obras a serem executadas naquela. 
municipalidade. 

Art. 2• Esla resolução entra em vigor na data de sua pu
blicaçàu. 

Sala da:• Cn11nss<ies. cm 14 de setembro de 1976. - Renato 
Franco, Prcsidelltc. c111 cl\ercício - Jarbas Passarinho, Relator -
Helvidlo Nunc• . ·- 1t uy Santos- Lulz Cavalcante - Cattete Pinheiro 
-Orestes Quérda. 

I'ARECER N9718, DE 1976 

Un 1 mni~~J\o de Consdtulçio e Justiça, sobre o Projeto de 
Rc~nlu~·l" ,.,. '13, de 1976, da Comlssio de Economia qu~ 
"autorft.~ n l'rdcltura Municipal de Leme (SP) a elevar o 
montaul•· do·.,,. divida consolidada"· 

Relator: ~··"''"'" • )ti1J> Lehmann 

Em estudo o Projeto de Resolução n9 93, de 1976, da Comissão 
da Economia, que autoriza a Prefeitura Municipal de Leme (SP) a 
contratar empréstimo 110 valor de CrS 9.715.600,00 (nove milhões, 
setecentos c quinze mil c seiscentos cruzeiros) junto ao Banco do 
Brasil S.A., destinado ao financiamento de diversas obras viárias 
naquela localidade. 

Acompanhando o parecer do Conselho Monetário Nacional, a 
Comissão de Economia, julgou o pleito em questão enquadrado nos 
objetivos do Plano Nacional de Desenvolvimento, no que tange ao 
reapareihame~to das médias e pequenas cidades, e que a sua 
assunção não deverá acarretar maiores pressões na execução 
orçamentária dos próximos exercícios. 

A mnti:ria ohedeccu às exigéncias regimentais e goza de 
juridicidade e constitucionalidade. 

Assim sendo, somos pela aprovação do projeto. 
Sala das Comissões, em 15 de setembro de 1976. - Gustavo 

Capanema, Presidente em cxercicio - Otto Lehmann, Relator -
Nelson Carneiro, com restrições -Leite Chava- Helvidlo Nunes
Henrique de La Roque- Heitor Dias. 

PARECERES N9s 719 e 720, DE 1976 

PARECER N9719, OE 1976 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 135, de 
197(, (n'.' 257, de 1976 na origem) do Senhor Presidente da 
República submetendo a deliberação do Senado Federal propos
ta do Senhor Ministro de Estado da Fazenda no sentido de auto
rizar a Prefeitura Municipal de Mairinquc (SP) a utilizar -
do montante de empréstimo aprovado pelo Senado Federal pela 
Resolução n9 95, de 1975- a parcela de CrS 1.200.000,00 (um 
milhão c duzentos mil cruzeiros) cm obras de pavimentação 
asfáltico. 

Relator: Senador Jarbas Passarinho 

Com a Mensagem (n9 257, na 'origem) o Senhor Presidente da 
República submete a deliberação do Senado Federal proposta do 
Ministro de Estado da Fazenda, no sentido de autorizar a Prefei
tura Municipal de Mairinque a utilizar- do montante do emprés
timo de CrS 12.500.00C,OO (doze milhões e quinhentos mil cruzeiros), 
aprovados pela Resolução n9 95, de 1975, do Senado Federal - a 
parcela de CrS 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil cruzeiros) em 
obras de pavimentação asfãltica e colocação de guias e sargetas em 
vias públicas daquela localidade. 

A autorização dada pela Resolução n9 95/75 do Senado Federal 
previa a construção de um mercado municipal cujos gastos totais 
estavam orçados em CrS 1.200.000,00. 

Em virtude de impossibilidades técnicas para a construção do 
referido Mercado Municipal, a Prefeitura de Mairinque solicitou 
autorização para aplicar os recursos em questão, CrS 1.200.000,00. 
em obras de pavimentação asfáltica. 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se favorável ao 
pleito por entendê-lo compatível com as finanças do município e 
capaz de gerar retorno aos cofres daquela edilidade. 

Assim sendo, opinamos pela aprovação da Mensagem, nos ter 
mos do seguinte; 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N994, DE 1976 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Mairinque a rema· 

ncjar parcela do empréstimo autorizado pela Resolução n9 95, 
de 5-12-75, do Senado Federal. 

O Senado Federal resolve: 

Art. IY É a Prefeitura Municipal de Mairinque (SP) autorizada 
a utilizar CrS 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil cruzeiros) -
parcela do empréstimo de CrS 12.500.000,00 (doze milhões e 
quinhentos mil cruzeiros) aprovado pela Resolução n9 95f75, do 
Senado Federal- em obras de pavimentação asfáltica .e colocação 
de guias e sargetas em vias públicas daquela localidade. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi
c.tç(w. 

Sala das Comissões, em 14 de setembro de 1976.- Renato Fran
co, Presidente, em exercício - Jarbas Passarinho, Relator - Helví
dio Nunes - Ruy Santos - Luiz Cavalcante - Cattete Pinheiro -
Orestes Quércia. 

PARECER NY 720, OE 1976 

Da Comissl1o de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de 
Rcsolu~ào n<• 94, de 1976, da Comissão de Economia que 
"uuturiza a l'rcfcituru Municipal de Mairlnque (SP) a elevar o 
montante de sua dMda consolidada", 

Relator: Senador Heitor Dias 

Em estudo o Projeto de Resolu~ão n9 94, de 1976 da Comissão 
da Economia, que autoriza a Prefeitura Municipal de Mairinque 
(SI') a utilizar- do montant<: de empréstimo aprovado pelo Senado 
l:cdcral pela Rcsoluçito nY 95, de 1975 - a parcela de Cr$ 
1.200.000,00 (um milhão c duzentos mil cruzeiros) em obras de pavi
mcnt<tçào usfúltica naquela localidade. 
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Acompanhando o parecer do Conselho Monetário Nacional, a 
Comissão de Eronomia julgou o pleito em questão enquadrado nos 
objetivos do Plano Nacional de Desenvolvimento, no que tange ao 
reaparelhamento das médias e pequenas cidades, e que o remaneja
mento não deverá acarretar mudanças na execução orçamentária dos i 
próximos exercícios. 

A matéria obedeceu às exigências regimentais e goza de juridici· 
dade·e constitucionalidade. 

Assim sendo, somos pela aprovação do Projeto. 
Sala das Comissões, em 15 de setembro de 1976. - Gustavo 

C1penama, Presidente em exercfcio - Heitor Diu, Relator - Leite 
Cblves- Nelson Carneiro, com restrições - Henrique de La Rocque 
- HeMdlo N1111es- Otto Lebmann. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- O Expediente lido 
vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. lv-Secretário. 

~ lido o seguinte 

REQUERIMENTO Nt 443, DE 1976 

Sr. Presidente, 

Nos termos regimentais, requeiro a transcrição nos Anais do 
Senado do artigo de autoria do ilustre jornalista Carlos Castello 
Branco, publicado no Jornal do BruU de hoje. 

Sala das Sessões, em 16 de setembro de 1976.- Nelson Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - O requerimento 
lido, nos termos regimentais, será submetido ao exame da Comissão 
Diretora. 

Sobre a mesa, requerimentos de dispens~ de interstício, que 
serão lidos pelo Sr. lv-Secretário. 

São lidos s aprovados os seguintes: 

REQUERIMENTO N' 444, DE 1976 

Nos termos do art. 313 .do Regimento Interno, requeiro dis
pensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de 
Resolução n' 83, de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Cabo (PE) a elevar o montante de sua dívida consolidada, a fim de 
que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte. 

Sala das Sessões, em 16 de setembro de 1976.- Ruy Santos. 

REQUERIMENTO Nt 445, DE 1976 

Nos termos do art. 313 do Regimento Interno, requeiro 
dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos.para o Projeto 
de Resolução nv 84, de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Caçapava (SP) a elevar o montante de sua dívida consolidada, a fim 
de que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte. 

Sala das Sessões, em 16 de setembro de 1976.- Ruy Santos. 

REQUERIMENTO Nv 446, DE 1976 

Nos termos do art. 313 do Regimento Interno, requeiro dis
pensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de 
Resolução nv 85, de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Itaquaquecetuba (SP) a elevar o montante de sua dívida consolidada, 
a fim de que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte. 

Sala das Sessões, em 16 de setembro de 1976.- Ruy Santos. 

REQUERIMENTO Nt 447, DE 1976 

Nos termos do art. 313 do Regimento Interno, requeiro dis
pensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de 
Resolução nt 86, de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Jacareí (SP) a elevar o montante de sua dívida consolidada, a fim de 
que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte. 

Sala das Sessões,' em 16 de setembro de 1976.- Ruy Santos. 

REQUERIMENTO Nv 448, DE 1976 

Nos termos do art. 313 do Regimento Interno, requeiro dis
pensa de interstício c prévia distribuição de avulsos para o Projeto de 
Resolução nv 87, de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Rondonópolis (MT) a elevar o montante de sua dívida consolidada, 
a fim de que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte. 

Sala das Sessões, cm 16 de setembro de 1976.-Ruy Santos. 

REQUERIMENTO Nv 449, DE 1976 

Nos termos do art. 313 do Regimento Interno, requeiro 
dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto 
de Resolução n' 88, de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
São Francisco (SP) a elevar o montante de sua divida consolidada, a 
fim de que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte. 

Sala das Sessões, cm 16 de setembro de 1976.- Ruy Santos. 

O SR. PRESIDENTE (Magaihãcs Pinto)- De acordo com a 
deliberação do Plenário, os projetes figurarão .na Ordem do Dia da 
próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Sobre a mesa,. pro· 
jetos de lei que serão lidos pelo Sr. 1t-Secrctário. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nt232, DE 1976 

Descaracteriza pensões civis e mllltares de qualquer 
natureza, como rendimentos tributáveis para fins do Imposto 
sobre a R cnd a. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art .. I' São definidas como beneficias de seguro social .as 

pensões civis é militares. de qualquer natureza, bem como as pensões 
vitalícias, concedidas por lei, e as pensões de alimentos, decorrentes 
de decisão judicial. 

Art. 2v Ficam excluídos do elenco de rendimentos tributáveis 
para fins do Imposto SQbrc a Renda, os beneficias de seguro social a 
que se refere o artigo anterior desta Lei. 

Art. 39 As disposições desta Lei prevalecerão a partir de IV de 
janeiro de 1977, no que couber. 

Art. 49 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. · 

Justificação 

A legislação fiscal no Estado Moderno exprime processo 
contínuo, em que todas as mudanças são motivadas e objetivam o 
melhor atingimento de dois diferentes fins. O primeiro deles consiste 
na simplificação e na racionalização do sistema, com vistas à 
maximização das receitas públicas e à maior comodidade possível do 
contribuinte. O segundo, se exprimiria no esforço para elevar o grau 
em que cada imposto ou incidência tributária funciona como instru
mento de justiça social, corrigindo distorções c aprimorando 
conceitos geradores de obrigações. 

Elevar a receita pública, diminuindo, inclusive, as possibilidades 
de sonegação ou de evasão na arrecadação é importante, no limite 
em que o Estado amplia seus encargos c necessita de meios, na 
escala necessária, para atendê-los na linha do interesse coletivo. 

O empenho, todavia, cm elevar a receita pública não pode preva
lecer sobre o objetivo - prioritário - de manter o imposto na sua 
finalidade de funcionar como instrumento de justiça social. 

Na linha destas considerações, cabe dizer que os impostos 
dirctos são mais justos que os indiretos, Nestes, cada contribuinte 
paga, numa estrita escala de proporcionalidade com 'os recursos de 
que dispõe. 

O Imposto sobre a Renda é o mais típico dos impostos diretos, 
aquele que vai ocupando u posição central no painel tributário dos 
Estados nos quais a modernização administrativo-fiscal já atingiu a 
níveis muis altos. 
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A medida ora proposta exprime exatamente, um esforço de 
upcr!'t:içoamento na legisl<lçào vigente do Imposto de Renda, 
diminando, nda, uma absurda c injusta contradição. 

A \egis\açflo específica (Lei n9 5.172/66, que dispõe sobre o 
Sistema Tributário) fala cm "Imposto sobre a Renda e Proventos de 
qualquer natureza". E conceitua renda como "o produto do capital, 
do trabalho ou da combinação de ambos". Chamando de proventos 
"os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior". 

Os proventos, sem dúvida, têm uma relação, indireta, com o 
capital c com o trabalho. O direito de alguém à percepção de 
proventos é, em certo sentido, decorrência di reta de antigas e efetivas 
relacõcs de trabalho, ou de domínio de um patrimônio. 

O mesmo não ocorre no caso das pensões. A pensão, de 
qualquer natureza, é um simples benefício a que seu destinatário faz 
jus, graças a contribuições anteriormente feitas por aquele que o 
institui. 

Essas contribuições, em obediência a disposição legal explícita, 
foram descontadas de salários e de vencimentos, durante anos 
seguidos- muitos ou poucos, não importa - para que o cônjuge 
sobrevivente, ou o dependente reconhecido daquele que pagou as 
contribuições tivesse, no tempo oportuno, o necessário a sua 
subsistência. 

Como justifica, pois, o fato de que venha uma exigência legal 
frustrar, o que outra legi$lação objetivara garantir? Todas as pensões 
são, em princípio, modestas, fixadas, sempre, abaixo dos níveis 
médios de renumeração que prevalecem para cada categoria de 
pessoas no tempo mesmo em que o assunto está sendo considerado. 
Como, então, reduzir ainda mais esse mínimo, retirando dele uma 
purtc, a título de imposto sobre a "renda"? Que renda? 

Com vistas a uma situação semelhante, para evitar redundância 
de tributação, a Lei n9 6.210, de 4 de junho de 1975, extinguiu "as 
contribuições sobre benefício da previdência social e a suspensão da 
aposentadoria por motivo de retorno à atividade. 

As mesmas alegações que fiz, relativamente às pensões civis e 
militares, são válidas, no meu entender, também, para as pensões 
vitalícias. 

No caso das primeiras têm elas, sempre, a mesma conotação de 
um bcnefício de caráter social, justificada pela situação de penúria 
daq uclc ou daqueles que vêm a ser os seus recipiendários, considera
du <I proeminência ou os serviços relevantes prestados à coletividade 
pelo ;mcestral que não os deixou amparados. 

As mesmíssimas características podem ser ·identificadas na 
pensão de alimentos. 

O projeto não visa, pois, a estabelecer a figura de uma nova 
iscn~ào, ou dedu~ào, beneficiadora de determinada categoria de 
contribuintes do Imposto de Renda. Isso exorbitaria a nossa 
competência. Sua substantividade reside, sim, na conceituação que 
\'uz das pensões. Seus outros efeitos, direi, são simples decorrências 
da justa conccituaçào que se procura adotar. 

Acresccn tarei, finalmente, que a modificação proposta sendo de 
extrema simplicidade, independe de uma especial regulamentação. 
Sua aplicação dispensa, no meu entender, a indicação de critérios e 
normas, tão ao gosto da técnica legislativa usual no Brasil. Ao Poder 
Executivo, sim, se: assim julgar necessârio, caberâ providenciar essa 
regulamentaçfio em tempo hábil. 

São estas as razões que apresento ao .oferecer, à alta 
consideração deste Senado, o presente Projeto de Lei. 

Sala das Sessiics, em 16 de setembro de 1976. - Fausto Castelo
Brancu. 

(.:Is Comi.l'.wlt:s ele Constillliçào e Justiça, de Economia e 
ele Fimmças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N9l33, DE 1976 

Institui salário adicional para os trabalhadores que pres
tem serviços em atlvidades em contato permanente com energia 
elétrica, em condições de perlculosldade. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. \9 Os trabalhadores que exercerem suas atividades, em 

conta to permanente com energia elétrica, em condições de periculosi· 
dade, terão direito a uma remuneração adicional de 30%. 

Art. 29 O adicional, a ·que se refere o artigÕ anterior, incidirâ 
sobre o salário efetivamente percebido pelo trabalhador. 

Art. 39 Consideram-se, para os efeitos desta lei como .condições 
de periculosidade, os riscos a que estão sujeitos os trabalhadores, 
decorrentes da produção, construção, montagem, operação c 
manutenção de redes e\étricas, súbestações transofrmadoras, usinas 
geradoras de energia e\étrica e demais equipamentos, em contato 
com c:nergia clétrica. 

Art. 49 A remuneração, a que se refere esta lei, só serâ devida, 
enquanto perdurar a ·execução de serviços pelo trabalhador, nas 
condições previstas no artigo anterior. 

Art. 59 Os trabalhadores beneficiados por esta lei poderão 
optar pela quota de insalubridade que, porventura, lhes seja devida. 

Art. 69 Esta lei entrarâ em vigor na data de sua publicação. 
Art. 79 Revogam-se as disposições em contrário. 

. J ustlflcaçio 

A Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960, dispôs sobre a aposen
tadoria especial ao segurado que exercesse atividade profissional em 
serviços considerados insalubres, perigosos ou penosos. Foi ela re· 
gulamentada pelo Decreto n9 53.831, de 25 de março de 1964. 

No quadro anexo à lei, estão, sob código 1.1.8 "os trabalhos 
permanentes em instalações ou equipamentos elétricos com riscos de 
acidentes - eletricistas, cabistas, montadores e outros", clas
sificados como trabalho perigoso, com aposentadoria aos vinte e 
cinco anos e jornada de trabalho normal ou especial fixada em lei em 
serviços expostos à tensão superior a 250 volts. Hã remissão aos 
Arts. 187, 195 e 196 CLT e à Portaria Ministerial n9 34, de 8 de abril 
de 1954. Esta Portaria explicita, apenas, as instruções de segurança 
para a proteção do trabalho em instalações elétricas e suas prescri· 
ções abrangem, tão-somente, as instalações de produção, distribui
ção e utilização de energia elétrica em estabelecimentos particulares, 
comerciais e industriais. 

A Lei n9 2.573, de IS de agosto de 1955, instituiu salârio 
adicional de 30% (trinta por cento), para os trabalhadores que pres
tem serviços em contato permanente com inflamâveis, em condições 
de pericu\osidade, devendo a percentagem (Art. 19) incidir sobre o 
salârio percebidopelo trabalhador. 

Estes trabalhadores, posteriormente foram beneficiados com a 
aposentadoria especial de que tratou a Lei n9 3.807, de 1960. 

O adicional de periculosidade instituído pela Lei n9 2.573/55 
não se estendia a outros trabalhadores. E, assim, entendeu o TST, no 
julgamento do Recurso de Revista n9 1.514, em 29 de junho de 1967, 
ao decidir que: 

''Relativamente ao adicional cie periculosidade, cumpre 
acentuar que o conceito de trabalho perigoso a que se refere a 
Lei n9 2.573, de 1955, não é amplo de forma a abranger todos 
os serviços executados em condições de pcriculosidade, ao 
contrário, o adicional foi• instituldo, apenas, para "os 
trabalhadores que exercerem suas atividadcs cm contato 
permanente com inflamâveis, em condições de pcricui.:Jsidadc 
(Art. \9)". 

E mais adiante: 
"Assim, o trabalho <:m subestação onde existem 

transformadores de alta tensão não se enquadra no campo de 
incid\!ncia du mencionada lei. O serviço é perigoso, digo, 
pode ser perigoso; mas o ~dicional criado pela Lei n9 2.573 
não o alcança." 
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Isto, porque a citada Lei trata, apenas, de inflamáveis e para os 
seus efeitos, o Decreto-Lei n9 40.119, de 1956, considerou como 
inflamável, apenar., a "Substância que, sendo combustível, inflama
se ao mais ligeiro conta to de uma chama". Pela Portaria n9 608, de 
26 de outubro de 1965, foi aprovada a relação das atividades peri
gosas com inflamáveis líquidos e inflamáveis gasosos liquefeitos. 

Tão ou mais perigosas que as relacionadas com inflamáveis são 
as atividades em contato permanente com energia elétrica, em condi
ções de periculosidade. Por isso, se propõe o adicionai de periculosi
dade para tais atividades. 

No Art. J9, estabelecem-se duas condições indispensáveis para 
que o trabalhador faça jus à remuneração adicionai: t•- contato 
permanente com energia elétrica; 2• - existência de periculosidade. 
Por contato permanente, entende-se o "resultante da prestação de 
serviços não eventuais". 

Poder-se-ia argumentar que não é o contato permanente que 
cria as condições de periculosidade e que aquele que presta serviços 
eventuais em tarefa perigosa sofre os mesmos riscos enfrentados por 
aquele que, em tempo integrai, em tempo igual, desempenha serviço 
idêntico, embora o faça em caráter habitual. De fato, ensina Mozart 
Vítor Russomano - ln "Comentários à Consolidação das Leis do 
Trabalho", 7• Ed., José Konfino Editor, Rio de Janeiro, 1966; v o i. 
11, pág. 399 - "porém assim não é, porque entra em jogo o cálculo 
das probabilidades e, na segunda hipótese, pela habitualidade da 
tarefa perigosa, o risco cresce e, por isso mesmo, exige o benefício de 
uma remuneração mais compensadora" (ao comentar a Lei n9 
2.573/55). Salienta, ainda, o autor que a ampliação do benefício aos 
trabalhadores que prestassem serviços eventuais, em condições de 
periculosidade, criaria "uma enorme dificuldade prática." 

O conceito de periculosidade e as atividades nele englobadas 
estão no Art. 39 

No Art. 29, estabelece-se que o adicional de 30% deve incidir 
sobre o salário, efetivamente percebido pelo trabalhador e no Art. 49, 
que tal remuneração somente será devida enquanto perdurar a exe
cução de serviços nas condições estipuladas nos dispositivos anierio-
res. 

Por último, no Art. 59, confere-se ao trabalhador o direito de op
ção entre o adicional de periculosidade e a taxa de insalubridade que, 
porventura, lhe seja devida. ~ que, em certos casos, a taxa de insalu
bridade pode lhe ser mais vantajosa. 

As condições estabelecidas no presente projeto são semelhantes 
às da Lei n9 2.573/55 que tão bons resultados vem proporcionando · 
aos trabalhadores, oferecendo-lhes uma remuneração adicional por 
prestarem serviços em atividades perigosas que a própria lei men
ciona. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1976.- Nelson Carneiro. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação 
Social e de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Os projetos lidoo 
serão publicados e encaminhados às comissões competentes. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A Presidência con
voca sessão extraordinária a realizar-se amanhã, às onze horas, 
destinada à apreciação dos Projetos de Resolução n9s 83 a 88, de 
1976. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- O Sr. Franco Mon
toro encaminhou à mesa requerimento de informações. Nos termos 
do inciso 69 do art. 239 do Regimento Interno, o requerimento será 
examinado pela Presidência. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item I 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução nY 
76, de 1976 (upresentudo pela Comissão de Economia como 
conclusfto de seu Parecer n9 623, de 1976), que autoriza a 

sa.) 

Prefeitura Municipal de Caieiras (SP) a elevar em CrS 
7.6!!9.400,00 (sete milhões, seiscentos e oitenta e nove mil e 
quatrocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consoli-

tendo 

PARECER, sob n9 624, de 1976, da Comissão: 

-- de Constituição c Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidude. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Em votação. 

Os Srs .. Senadores que o aprovam permaneçam séntados. (Pau-

Aprovado. 
O projeto vai à Comissão de Redaçào. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Item 2: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 
7!!, de 1976 (apresentado pela Comissão de Economia como 
conclusão de seu Parecer n9 682, de 1976), que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Contagem (MG) a elevar em CrS 
42.672.000,00 (quarenta e dois milhões, seiscentos e setenta e 
dois mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, ten
do 

PARECER, sob n9 683, de 1976, da Comissão: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade. 

Em discussão o projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, encerra-

rei a discussão. (Pausa.) 
Encerrada. 

sa.) 

sa.) 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pau-

Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Item 3: 

Discussão, em turno único, do projeto de resolução n9 
79, de 1976 (apresentado pela Comissão de Economia como 
conclusão de seu Pai-ecer n9 684, de 1976) , que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba (SP), a elevar o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER. sob n9 685, de 1976, da Comissão: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade. 

Em discussão o projet(). (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pau-

Aprovado. 
O projeto vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Item 4: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 
80, de 1976 (apresentado pela Comissão de Economia como 
conclusão de seu Parecer n9 686, de 1976), que autoriza a 
Prefeitura Municipal Rio Negrinho (SC) a elevar o montante 
de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n9 687, de 1976, da Comissão: 
- de Constltulçilo e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade. 
Em discussão o projeto. 
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Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, encerra
~ei à discussão. (Pausa.) Encerrada. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à.Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Milgalhães Pinto) -Item 5: 

Discussão, em turno único, do Projeto 'de resolução nç .. 
81, de 1976 (apresentado pela Comissão de Economia como 
conclusão de seu Parecer n9 688, de 1976), que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Taubaté (SP) a elevar o montante de 
sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n9 689, de 1976, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 6: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 
82,-~e 1976 (apresentado pela Comissão de __ Economia como 
conclusão de seu Parecer n9 690, de 1976), que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Guarapuava (PR) a elevar em CrS; 
23.667.000,00 (vinte e três milhões seiscentos c sessenta e sete 
mil cruzeiros), o montante de sua divida consolidada, tendo 

PARECER, sob n9 691. de 1976, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade. 

Em discussão o projeto. . 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra; encer

rarei a discussão. (Pausa.) Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Esgotada a matéria 
constante da Ordem do Dia. 

Sobre a mesa, redações finais dos Projetas de Resolução n9s 76, 
78, 79, 80, 81 e 82, de 1976, aprovados na Ordem do Dia da presente 
Se!Sào e que, nos termos do parâgrafo único do art. 355 do Regi· 
menta Interno, se não houver objeção do Plenârio, serão lidas pelo 
Sr. 19-Secretario. (Pausa) 

São lidas as seguintes 

PARECER N97ll, DE 1976 
Da Comluio de Redaçio 

Redação final do Projeto de Resolução n9 76, de 1976. 

Relator: Senador J osi Llndoso 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução 
n9 76, de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de Caieiras (SP)· 
a elevar em Cr$ 7.689.400,00 (sete milhões, seiscentos e oitenta e 
nove mil e quatrocentos ~ruzeiros) o montante de sua dívida consoli
dada. 

Sala das Comissiies, em 16 de setembro de 1976. - Renato 
Franco, Vice-Presidente, no exercício da Presidência - José 
Llndoso, Relator- Otto Lehmann- Dirceu Cardo10 

ANEXO AO PARECER N972l, DE 1976 

Redaçào final do Projeto de Resolução n9 76, de 1976. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do 
art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, --------
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N9 , DE 1976 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Calelras, Estado de 
São Paulo, a .elevar, em CrS 7.689.400,00 (sete milhões, 
seiscentos e oitenta e nove mil e quatrocentos cruzeiros), o 
montante de sua dl1lda consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. I~ 1:. a Prefeitura Municipal de Caieiras, Estado de São 
Paulo, autorizada a elevar, temporariamente, os parâmetros fixados 
pelos itens I, ll c IIl do art. 29 da Resolução n9 62, de 1975, do 
Senado Federal, a fim de que possa contratar empréstimo, junto ao 
Banco do Brasil S.A., por conta do Fundo de Desenvolvimento 
Urbano - FDU, no valor de CrS 7.689.400,00 (sete milhões, 
seiscentos e oitenta e nove mil e quatrocentos cruzeiros), destinado 
ao financiamento .de obras de pavimentação e serviços correlatas a 
serem executados em vias públicas daquela cidade. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi· 
cação. 

PARECER N9 721, DE 1976 
Da Comissão de Redaçio 

Redação final do Projeto de Resolução n9 78, de 1976. 

Relator: Senador José Llndoso 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução 
n9 78, de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de Conta
gem (MG) a elevar, em CrS 42.672.000,00 (quarenta e dois milhões, 
seiscentos e setenta e dois mil cruzeiros), o 'montante de sua dívida 
.cansai i dada. 

Sala das Comissões, em 16 de setembro de 1976. - Renato 
Franco, Vice-Presidente, no exercício da Presidente- José Lindoso, 
~ela to r- Otto Lehmam- Dirceu Cardoso. 

ANEXO AO PARECER N9 722, DE 1976 

Redaçãoilnal do Projeto de Resoluçio n9 78, de 1976. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do 
art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, --------
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N9 , DE 1976 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Contagem, Estado de 
Minas Gerais, a elevar, em CrS 42.672.000,00 (quarenta e 
dois milhões, seiscentos e setenta e dois mil cruzeiros), o 
montante de sua dívida consolidadâ. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 1:. a Prefeitura Municipal de Contagem, Estado de 
Minas Gerais, autorizada a elevar, temporariamente, os parâmetros 
fixados pelos itens I e II do art. 29 da Resolução n9 62, de 1975, do 
Senado Federal, a fim de que possa realizar uma operação de crédito 
no valor de Cr$ 42.672.000,00 (quarenta e dois milhões, seiscentos e 
setenta e dois mil cruzeiros), junto à Caixa Econômica do Estada· de 
Minas Gerais, na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional 
da Habitação, destinado ao financiamento de obras a serem execu
tadas no sistem<l viúrio daquela Municipalidade. 

Art. 2Y Esta resolução entra ern vigor na data de sua publi
cação. 
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PARECER N9 723, de 1976 

Da Comlssio de Redaçio 

Redaçio final do Projeto de Resolução n' 79, de 1976. 

Relator: Senador Otto Lehmann 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução 
n9 79, de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de Pindamonhan
gaba (SP) a elevar em CrS 9.109.900,00 (nove milhões, cento e nove 
mil e novecentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada 

Sala das Comissões, em 16 de setembro de 1976.- Renato F~an
co, Vice-Presidente no exercício da Presidência - Otto Lchmann, 

Relator- José Llndoso- Dirceu Cardoso. 

ANEXO AO PARECER N9 723, de 1976 

Redaçio final do Projeto de Resoluçio n9 79, de 1976. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 
42, inciso VI, da Constituição, e eu , Presiden-
te, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N9 , de 1976 
Autoriza a Prefeitura Mumclpal de Plndamonhangaba, 

Estado de Sio Paulo, a elevar em CrS 9.109.900,00 (nove mi
lhões, cento e nove mil e novecentos cruzeiros) o montante de 
sua divida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. (9 E: a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado 
de São Paulo, autorizada a elevar, teutporariamente, os parâmetros 
fixados pelos itens I, II e III do art. 29 da Resolução n' 62';· de 1975, 
do Senado Federal, a fim de contratar empréstimo, junto ao Banco 
do Brasil S.A., por conta do Fundo de Desenvolvimento Urbano 
(F.D.U.), no valor de CrS 9.109.900,00 (nove milhões, cento e nove 
mil e novecentos cruzeiros), destinado ao financiamento dos serviços 
de pavimentação asfãltica a serem executados em vias públicas da
quela cidade. 

ção. 
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publica-

PARECER N9 724, de 1976 

Da Comissão de Redaçio 

Redaçio final do Projeto de Resoluçio n9 80, de 1976. 
Relator: Senador· Dirceu Cardoso 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resoluçã.o 
n9 80, de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Negrinho 
(SC) a elevar em CrS 8.447,135,64 (oito milhões, quatrocentos e qua
renta e sete mil, cento e trinta e cinco cruzeiros e sessenta e quatro 
centavos) o montante de sua dívida consolidada. 

Sala das Comissões, em 16 de setembro de 1976. '- Renato Fran
co, Vice-Presidente no exercício da Presidência - Dirceu Cardoso, 
Relator- José Llndoso- Otto Lehmann. 

ANEXO AO PARECER N9 724, de 1976 

Redaçio final do Projeto de Resolução, n9 80, de 1976. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 
42, inciso VI,· da Constituição, e eu, 
Presidente, promulgo a Sj:guinte 

RESOLUÇÃO N9 , de 1976 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Negrinho, Estado 

de Santa Catarina, a elevar em Cr$ 8.447.135,64 (oito mi
lhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, cento e trinta e cinco 
cruzeiros e SCS.'ienta e quatro centavos) o montante de sua divi
ds consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. (9 1: a Prefeitura Municipal de Rio Negrinho, Estado de 

Santa Cutarina, autorizada a elevar, temporariamente, os parâme-

tros fixados pelos itens I, II e III do art. 29 da Resolução n9 62, de 
1975, do Senado Federal, a fim de contratar empréstimo, junto ao 
Banco do Estado de Santa Catarina (BESC), na qualidade de agente 
linancciro do Banco Nacional da Habitaçih (f:lNH), no valor de 
CrS XA-+7.1!.5,64 (oito milhões, quatrocentos e quarenta e sete' mil, 
cento c trint:1 c cinco cruzeiros c sessenta e quatro centavos), destina
da ao linanciamento de obras de infra-estrutura a serem executados 
no Conjunto Habitacional localizado ~o Bairro de Vila Nova, naque
la Municipalidade. 

Art. 2Y Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi· 
caçào. 

PARECER N9 725, DE 1976 
Da Comissão de Redação 

llcdaçào linui do Projeto de Resolução n9 81, de 1976. 

Relator: Senador Otto Lchmann 

A Com issào apresenta a redaçào final do Projeto de Resolução . 
nY 81, de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de Taubaté, SP, a 
elevar em CrS 13.445.800,00 (treze milhões, quatrocentos e quarenta 
c cinco mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Sala das Comissões, em 16 de setembro de 1976. - Renato 
Franco, Vice-Presidente no exercício da Presidência - Otto 
Lehmann, Relator- José Lindoso- Dirceu Cardoso. 

ANEXO AO PARECER N9725, DE 1976 

Redução final do Projeto de Resolução n9 81, de 1976. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do 
art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, , Presidente,. 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO NY , DE 1976 

Autori1.a a Prefeitura Municipal de Taubaté, Estado de 
S:io Paulo, a elevar cm CrS 13.445.800,00 (treze milhões, 
quatrocentos c quarenta c cinco mil e oitocentos cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1~ É a Prefeitura Municipal de Taubaté, Estado de São 
Paulo, autorizada a elevar, temporariamente, os parâmetros fixados 
pelos itens I, 11 e III do art. 2Y da Resolução n9 62, de 1975, do Se
nado Federal, a fim de contratar empréstimo, junto ao Banco do 
Brasil S. A .. por conta do Fundo de Desenvolvimento Urbano 
(FDU ). no valor de CrS 13.445.800,00 (treze milhões, quatrocentos 
c quarenta c cinco mil c oitocentos cruzeiros), destinado ao finan
ciamento dos serviços de pavimentação asfáltica a serem executados 
cm vias públicas daquela cidade. 

Art. 2'' Esta resolução entra em vigor na data de sua publi
caçflo. 

PARECER NY726, DE 1976 
Da Comissão de Rcdação 

Rcd:açào final do Projeto de Resolução n9 82. de 1976. 

l~clator: Senador Dirceu Cardoso 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução 
11'' S2, de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de Guarapuava 
(PR) a ekvar em Cr$ 23.667.000,00 (vinte e três milhões, seiscentos e 
sessenta c sete mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Sala das Comissões, ·~m 16 de setembro de 1976. - Renato 
Fnanco, V ice-Presidente no exercício da Presidência- Dirceu Cardo
so, Relator- José Lindosu- Otto Lehmunn. 
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ANEXO AO PARECER N9726, DE 1976 

Rcdaçiio final do Projeto de Resolução nv 82, de 1976. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do 
art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, -------
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO Nv , DE 1976 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Guarapuava, Estado 
do Paraná, a elevar em CrS 23.667.000,00 (vinte e três mi· 
lhiies, seiscentos e sessenta c sete mil cruzeiros) o montante de 
sua divida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. IY t a Prefeitura Municipal de Guarapuava, Estado do 
Paraná, autorizada a elevar, temporariamente, os parâmetros. 
lixados pelos itens I, II c III do art. 29 da Resolução nY 62, de 1975, 
do Senado Federal, a fim de que possa realizar uma operação de cré
dito no valor de CrS 23.667.000,00 (vinte e três milhões, seiscentos e 
sessenta e sete mil cruzeiros), junto ao Banco do Brasil S. A., por con
ta do Fundo de Desenvolvimento Urbano (FDU), destinada ao fi
nanciamento de obras de pavimentação asfâltica em vias urbanas e 
construção de barragens e canalização de córregos, para melho
ramento do sistema viário básico da sede daquele Município. 

Art. 2Y Esta resolução entra em vigor na data de sua publi· 
cação: 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - As redações finais 
lidas vão à publicação. · 

Sobre a mesa. requerimentos que serão lidos pelo Sr. 
IV-Secretário. 

São lidos e aprovados os seguintes: 

REQUERIMENTO NY450, DE 1976 

Nos termos do art. nY 356 do Regimento Interno, requeiro 
dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da 
redaçào final do Projeto de Resolução nv 76, de 1976. 

Sah1 d:~s Sessões, em 16 de setembro de 1976.- Ruy Santos. 

REQUERIMENTO NY451, DE 1976 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeir.o 
dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da 
·edàção tina! do Projeto de Resolução nv 78, de 1976. 

Sala das Sessões, em 16 de setembro de 1976.- Ruy Santos. 

REQUERIMENTO NY452, DE 1976 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro 
dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da 
redação final do Projeto de Resolução nY 79, de 1976. 

Sala das Sessões, em 16 de setembro de 1976.- Ruy Santos. 

REQUERIMENTO NY453, DE 1976 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro 
dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da 
redação final do Projeto de Resolução nY 80, de 1976. 

Sala das Sessões, em 16 de setembro de 1976. - Ruy Santos. 

REQUERIMENTO NY454, DE 1976 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro 
dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da 
redação linal do Projeto de Resolução nY 81, de 1976. 

Sala das Sessões, em 16 de setembro de 1976.- Ruy Santos. 

REQUERIMENTO NY455, DE 1976 

Nos lermos du art. 356 do Regimento Interno, requeiro 
uispcnsa de publicaçftu, para imediata discussão c votuçfto, lia 
redução linal uo Projeto de Resolução nY 82, de 1976. 

Sala d;ts Sessões, em 16 de setembro de 1976.- Ruy Suiitos. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Aprovados os 
requerimentos, passa-se à imediata apreciação das redações finais 
anteriormente lidas. 

Em discussão a redação final do Projeto de Resolução nY 76, de 
1976. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Passa-se, agora, à 
apreciação da redação linal do Projeto de Resolução nY 78, de 1976, 
anteriormente lida. 

Em discussão a redação linal. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, 

encerrarei a discussão. (Pausa.) 
Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Se'ladores que a aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovada. 

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Vai-se passar, 
nesta oportunidade, à apreciação da redação final do Projeto de. 
Resolução nv 79, de 1976. 

Em discussão a redação final anteriormente lida. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Passa-se, agora, à 
apreciação da redação final do Projeto de Resolução n9 80, de 1976, 
anteriormente lida. 

Em discussão a redação final. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar a palavra, encerrarei 

a discussão. (Pausa.) 
Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Vai-se passar, 

nesta oportunidade, à apreciação da redação linal do Projeto de 
Resolução n~ ,81, de 1976. 

Em discussão a redução final anteriormente lida. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. I'R[SI!)ENTE (Magalhães Pinto)- Passa-se, agora, 11 

upreciuçào da redução final do Projeto de Resolução nY 82, de 1976, 
anteriormente lida. 

Em discussf1o a redação linal. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, 

encerrarei a discussão. (Pausa.) 
Encerrada. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permançam ,;enlauos. 

(PaUS<!.) 
Aprovada. 
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A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - O Sr. Senador 
Franco Montoro enviou à Mesa projeto cuja tramitação, de acordo 
com o disposto no art. 259, III, a, 3, do Regimento Interno, deve ter. 
início na Hora do Expediente. 

A proposição serâ anunciada na próxi~!' Sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo à palavra 
ao nobre Senador Nelson Carneiro, orador inscrito para esta 
oportunidade. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Pronuncia o se
guint~ discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Confesso que é com sincero pesar que, mal terminadas as férias 
parlamentares, volto a esta tribuna para aludir a problema que tem 
sacrificado milhares de famílias brasileiras, conforme demonstram as 
numerosas cartas-apelos que nos vêm de todos os Estados. 

Refiro-me, é fácil adivinhar, às flagrantes e graves injustiças 
cometidas na Reclassificação de Cargos tão morosamente 
promovida pelo Governo, sobretudo contra os aposentados, aqueles 
que deram os melhores anos de sua vida ao trabalho pela Pátria. _E 
que, agora, são vítimas de discriminação injusta e inconstitucional. 

Dentre muitas, escolho carta de um brasileiro que, através de 
concurso público, ingressou no Serviço Público, ocupando durante 
algumas décadas o cargo de Postalista, do antigo DCT, hoje 
Empresa Brasileira dos Correios e Telégrafos. 

Aposentado, supunha encerrar sua vida em paz e modesta
mente. Mas a Reclassificação o enquadrou em carreira inicial, re
duzindo status e vencimentos. E a vertigin0sa escalada dos preços, 
após 13 anos de implacável política salarial imposta a pretexto de 
combater a inflação, completa o sombrio quadro que, dolorosa-. 
mente, nos é descrito, em palavras simples, sinceras e ·desesperadas. 
Denuncia erros e injus<icas ocorridas na EBCT e clama no sentido de· 
que nos manifestemos em sua defesa, como se algo mais pudéssemos 
fazer senão prosseguir "clamando no deserto", na esperança de que 
algum dia o DASP- ou outro poder mais alto - se aperceba de 
quanto é clamorosa essa injustiça contra homens que serviram 
dedicadamente ao País durante 30,40 e até mais anos e, dessa forma, 
corrija panorama tão desalentador! 

Bem sei, Sr. Presidente, que tecnocratas e burocratas são insensí
veis a tais coisas: desespero e dores de tantos brasileiros injustiçados 
não lhes chega sequer aos ouvidos. · 

Mas, de outro lado, temos todos nós deveres para com o povo. 
Se, infelizmente, não nos é dado, Minoria que somos, resolver casos 
tão aberrantes, resta-nos prosseguir reclamando, apelando, 
criticando e clamando, ao DASP e ao Chefe do Governo. 

Ao menos damos a pessoas tão aflitas e desalentadas aquilo que 
está ao alcance da Minoria: tornar público seu clamor; apelar para as 
autoridades e, desse modo, comungando do sentimento de tantos 
brasileiros hoje tão duramente "castigados" por terem servido ao seu 
País durante dezenas de anos a tio. 

Até que, um dia, ajustiça lhes seja feita! (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

No último dia 9, compareci à solenidade, presidida pelo Minis
tro Ney Braga, de entrega dos prêmios literários nacionais de ficção, 
nas categorias obras publicadas e obras inéditas, respectivamente aos 

, autores Adonias Filho e Tassilo Orpheu Spalding. Ambos receberam 
cheques no valor de CrS 70 mil cada um e o compromisso de coedi
ção de seus trabalhos ("As Velhas", Adonias Filho; e "As Vozes da 
Noite", Tassilo Spalding) pelo Instituto Nacional do Livro, ora sob 
a dinâmica e competente presidência do escritor Herberto Sales. 

Foi com grande satisfação que assisti a essa solenidade, reali
zada no Gabinete do Ministro da Educaçi\o e Cultura. A iniciativa 
de instituir esses prêmios nacionais foi das mais felizes, pois são uma 

forma do MEC estimular o desenvolvimento Iiterârio do País, 
sobretudo no tocante a novas vocações. 

Sr. Presidente, devo dizer que minha alegria foi maior pela cir· 
.c•,mstância de um dos laureados, o escritor Adonias Filho, e o pre
sidente do INL, Herberto Sales, ambos situados entre os maiores no
mes da literatura atual do nosso País, membros da Academia Brasi
leira de Letras, serem velhos amigos, de mais de 40 anos. 

Foram, eles meus colegas de ginásio em Salvador, oride tizi:mõs 
Ó curso secundário nos tradicionais colégio Antônio Vieira e ginásio 
lpiranga. Foi portanto, um reencontro sentimental, completado pelo' 
prazer de ver Adonias Filho ser mais uma vez consagrado 4omo 
romancista, obten.do esse importante prêmio. 

nve, ainda, a oportunidade de compartilhar do sentimento de 
alegria com que dos mais renomados escritores brasileiros como são 
Adonias Filho e Herberto Sales saudaram o colega ainda neófito, . 
Tassilo Orpheu Spalding, vencedor do prêmio para obras inêditas, 
com seu romance As Vozes da Noite, elogiado e exaltado, em bela· 
demonstração do espírito de grandeza desses meus dois antigos com·· 
panheiros de colégio na velha Salvador! 

Sr. Presidente, na ocasião, discursou o eminente Ministro Ney 
·Braga, dando expansão ao espírito elevado que o caracteriza, mos· 
trando seu empenho em tudo empr:-ender em prol da cultura brasi· 
lei rã. Falaram, ainda, os escritores Adonias Filho e Herberto.Sales. 

· Com esse registro, congratulo-me com o Ministro da Educação 
e Cultura pela solenidade com os autores premiados, formulando vo
tos para que dêem, todos, sempre maior colaboração para a cultura 
nacional! (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Nada mais haven
do a tratar, vou encerrar a· Sessão, designanao para a Sessão 
Extraordinária, a realizar-se amanhã, às II horas, anteriormente 

,.convocada, a seguinte: 

ORDEM DO DIA 

-I-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 83, de, 
1976 (apresentàdo pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 694, de 1976), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Cabo (PE) a elevar em CrS 8.13!i.'570,95 (oito milhões, setecentos e· 
trinta mil, quinhentos e setenta cruzeiros e noventa e cinco centavos) 
o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n9 695, de 1976, da Comissão: 
- de Constiiuiçao e Justiça, pela Constitucionalidade e 

Juridicidade. 

-2-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 84, de 
1976 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 696, de 1976), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Caçapava (SP) a elevar em CrS 6.912.100,00 (seis milhões, nove
centos e doze mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECER, sob n9 697, de 1976, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela Constitucionalidade e 

Juridicidade. 

-3-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 85, de 
1976 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 698, de 1976), que autoriza a Prefeitura Municipal de' 
ltaquaquecetuba (SP), a elevar em CrS 5.173.000,00 (cinco milhões, 
cento e setenta e trC::s mil cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECER, S('b nQ 699, de 1976, d;t Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela Constitucionalidade e 

Juridicidade. 
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-4-

()iscuss5o, cm turno Línico, do Projeto de Resolução n9 86, de 
1976 (:!presentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 700, de 1976), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
J:u;urcí (SI') a elevar o montante de sua dívida consolidada. tendo 

PARECER, sob n9 701, de 1976, da Comissão: 
- de Constituição e Justh;a, pela Constitucionalidade e 

Jurídicidade. 

-5-

Díscussão, em turno único; do Projeto de Resolução n9 87, de 
1976 {apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 702, de 1976), que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Rondonópolis (MT) a elevar o montante de sua dívida consolida
da. tendo 

PARECER, sob n9 703, de 1976, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela Constitucionalidade c 

Juridicidade. 

-6-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 88, de 
1976 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 704, de 1976), que autoriza a Prefeitura Municipal de 

São Francisco (SP), a elevar o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECER, sob n9 705, de 1976, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela Constitucionalidade c 

Juridícidade. 
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Nada mais haven

do a tratar, declaro encerrada a Sessão. 

(Levanta-se a Sessão às I 8 horas e 50 minutos:) 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA N9 12, DE 1976 

A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 97, inciso I, do Regimento Interno, combinado 
com os arts. 79, 47 e 483, do Regulamento Administrativo, aprovado 
pela Resolução n9 58, de 1972, e tendo em vista o que dispõe o Ato n9 
14, de 1974, c a deliberação tomada em sua 14• Reunião, realizada 
cm 2-9-76, resolve baixar o seguinte Ato: 

Art. 19 Fica alterado, na conformidade das discriminaçõ~s cons
tantes dos Quadros I a V, anexos, o Orçamento Interno do Furido·do 
Centro de Processamento de Dados do Senado Federal 
(FUNDASEN), para 1976, aprovado pelo Ato nY4/76. 

Art. 29 Este Ato entra em vigor na dai"J de sua publicação. 
Sala de Reuniões da Comissão Diretora, em 2 de setembro de 

1976.- Magalhães Pinto- Wilson Gonçalves- Benjamim Farnh
l>inarte Mariz - Marcos Freire - Lourival Baptista - Lenoir 
Vargas. 

·----------·--·-. 
I 

~1lCY.•? I RECEITA 
02.02 - Fundo do Centro de Procesall!1ento de Dados do Senado Federal- FUmJt.SE:l - Em Cr$· 1,00 

r--;d;,.o 
. 

SiTUA•iÃO I.N~ERICR ' SITU~<;::o .\TUA~ 1 
CIPlCI"CA~lO A\l.l:c:.:.\:l I 

1. l - Correr. t"s 
1.1.1 - Recursos Orçamentiírios a serem r~p?..sado• '-'-~~-" J 

pelo S•nado Federal-(Lei 6:279 de 09.12.75) 16,398.000,00 
1.1.2 - Credito suplementar a ser repassado pelo 

Senado Federal~Decreto n9 78216 de 1)5/08/7 
(correspondente a 50% do Credito SuJ>le:nen • 
tar solicitado) 

1.2 • Capital 
1.1.2- kdcuraos·Orçamentãrioa 1 serem repassados 

pelo Senado Federol-(Lei 6.279 de 09.12.75) 

2. RECURSOS VINCUI.ADOS 
Receita operacional a ser repas1ada pelo Senado Fe 

• . 7 -deral (Le• 6.279 de 09,12. 5) 

J 3, SAlüO DE EXERC!CIOS ANTERIORES 

3,1- Saldo positivo do FUNDASEI ver<ficado no fim 
do exercício de 197S (art. 483 do Regular.l~n-

4.122.000,00 

I 
5.580.000,001 

~·wa':'tS 

ao· 

I 

I 00 

I 
22 

·-·· ,,., rr.~c·:·,. 
:cc·; .. •.•!:;. 

20.5Zo.ooo,oo! 

L!---_-.: .. :,_,-"=·===~==:::;--...:~Y5:~Tl 

16.398.000,00 I 
I 

I 

i 
5.58a.aaa,ao I 

I 

3.330.000,00 I 
4.122.000,00 i 
7.140.000,00 1 

I 5. 844.043,1.21 

I 

00 

ao 

ao 

22 

123.850.000,00 l 
I I 

1 I 
I I 

! I 
I 

I 
I 
I 
I 

i 
7.140,000,001 

&.~84.708,591 

to .\dministrD.tivo. aprova1o pcls Reso~.ução n9l ,:, 
58, de t972, art, 172, § !9, do Decreto -Lei 1) 

i 
3.2 - Soldo apurado em uatanço lo Senado Fedcral,r I 

n9 200/67 e a"t. 73 da Lel n9 :..320/ó4) ~ '5.844.043,02 i 
1

. 

lativo 1974, r.:ansferido •c FUIIDASE!I cm 02/0 1' • I 
de 1976. 1. ·,;,Q.€65,57 "•I '----......J..._ _ __:::...::.::..:..,_ ___________ ..;._ ___ .J.. __ l_ _____ ...... ··---·, ... --:J'r.,.v:..:..:..~----' 

[

•ICIIYA'tltlllfU•A .. r•RIIIAMflniiiD'IIAI•CCl"A ..o\llftlololo.r ,....,.,<OIIICIIfCI1,::11"41 ,,_.,.,,..,..~OT4SC;.A1111"'&1T .. -''~' .,, :, : .. • 'T"•· ~ r:.:t-'" .. ·~· .. .. ... : .. ~/' \ \~,~ 
_. • _ - _ - _ • _ - ,2.',822.043,Cf 4.122.0001)~~31.944.043,02·--< • \ 

G:TUAÇÃO AT~Ai. 
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SITUACIO ANTUIO~ IITUAÇlCO ATUAL 

,..-:----.---·---- •. . ... --~ ·-· ·'-o TOTA'-
cOoiOO ''' t----t---- ··-····· ..... . 

1111\Jollf"'l Af1VIUOU TOTAL 'IOtiiTOI AJIVItADII 
. - ... ·-----r-...;.;.;...;,.;_-1---....:....;..;,.;_-1-·---"'1 ~,;,;..._-1----1---l 

0202.01070242 

019 IIAliU'!IIIÇÃO DO <EJITIIO D! PROCESSAKEIITO D! IWXlS I 

INFOalfAç!IU 

0202,01070241. 

26,436.043,02 26.436,043,02 3Z,Z6.,708,59 32.266.708,59 

309 C!IITRO D! PIOC!SSAIIEII'IO DE DADOS I IIII'ORI!Açll!S 5.501.000,00 5. 508.000,00 5. 708.000,00 5.708.000,00 

"ó2.6o ._ seaàcio rodoriii. . " · · ... · · · · ·' • · .. · ·-·--··--· .. -·-.. ··Hi:ciiri~õ:fli"ro"ü.ls AD PoNrn ) 
· NATUREZA DA ,ESPESA 

02,02 • Puado do Centro do Procooo-nto do Dodoo do Senacfo Fodor&l • PIIIIDAS!II .. III Cr$ 1,00 ANEXO 111 

SITU.:.ÇÃO ANTEiriO~ 
1--,-.-, -. .,"'-.:··· ·-- .. - "··-·-··-·· ·· · -,,-.-, -, ,-,-,,-,-;.:-o-----..--01- 0-,.·t••o• --;;;;,-.-~.-.-.,--~,:;,:-::LOO:::-::oo:-::c:::<~:::tc:'õrc::,.:-r. .. :::n::IOI1=a:-:c::..,.::~::-.~, .. ~ 
r-------- .. -·--·· ......... -- ..... _________ r-------+--·---t-.....;;';.;."';.;:';.;.;";.;;'".;;."-t-.;'.;';;;'';;;";;;'".;.;';:"''--1 

3.0.0.0 'I D!SP!SAS COW!ITES 

3.1.0.0 Doopoou de Cuotoio 

3.1.1.0 

3.1.1.1 

01 

3.1.2.0 

3.1.3.0 

3.1.3.1 

3.1.3.2 

3.1.4.0 

3.1.5.0 

3.2.0.0 

'3.2.5.0 

4.0.0.~ 

4.1.0.0 

4.1.1.0 

4.1:3.0 

4.1.4.0 

I Peooool 

Pouoa1 Civil 

Vonci•nto• o' Ventosono Fixao 

'Katorill do CoDIUIDO 

Sorvi~ol do Torcoiro• 

llnaunoração do Sorviço• Pooooab 

Outro• Serviço• do Terceiroo 

!ncaraoo Di vorooo 

D .. poou do !xorcícioo Alltorioroo 

Trm•flrinciol Correntoo 

Contdbuiçõe• do Providincia Sociol 

D!SP&SAS D! CAFITAJ. ·, 

IDT .. ti..,.tol 

Obru PÜblicu 

IGuip-ntoa 1 Inltataçõeo 

llatoria1 Per~U~W~to 

5.500.0tlO,OO 1.601,000,00 

25.934.043,02 

23.234.043,02 

5.036.043,02 12.136.04::,02 

5.500.000,00 1.601 .ooo,oo 5.036.043,02 

698.000,00 698.000,00 

7.5oo.ooo,oo 2.ooc .ooo,oo 9.5oo.ooo,oo 

7.500.000,00 2.ooc.ooo,oo 

300.000,00 

600.000,00 

1.soo.ooo,oo 700.0QO,OO 

3.1~0.000,00 1.280.000,00 

302,~,00 

300,000,00 

600.000,00 

2. 700,000,00 

200.000,00 2.700.000,00 

6.010,COO,o0 

6.010~00 

601,000,00. r·ooo·~ 
l!~-000.~ 

~~~ 
~· --~---_., ra--~--r-·"''"1--·-;, G--i;il 1"•136.04l,Oflll·09S.ooo,oot2M34.043,02 1 y.o1o.ooo,oo 1 - · - 6.010.000,00 Jl-944.043'0! 
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00 • Senado Federal" ... . . . . .. - • ••·····• ...... - ........ ---- -------- . "'ict.W113U3 tJ( 11111Áii' Á·u rúiir'ts 
NATUREZA DA .::SPESA 

~L:.!.!!~~Ç .. ~.!.n..t!:~- ~.!..!!otuo-nto do Dadoa ~o Sanado Fodera1-l"UUIDAS!II - .. Cr$ 1,00 ANEXO III 

,-----·· ---·-·-·--------------------------
r--· ... 

". . . 1--· .. - ... ... . .. -
3,0.0 •. 0 I 
3.1.0.0 ! 
3.1.1.0 I 
3.1.1.1 

01 

3.1.2.0 

3.1.3.0 

3.1.3.1 

3.1.3.2 

3.1.4.0 

3.1.5.0 

3.2.0.0 

3.2.5.0 

4.0.0.0 

4.1.0.0 

4.1.1.0 

4.1.3.0 

4.1.4.0 

A TUAL 

fl-.:11•-<•••• v••ru .. uOI M&.IO DOnpc(OJO CAfttOAIA ICOtdhl~ 
AlllfUIO~-. ··---·----!-----+------+--.:!:!!!:!! ~--~~·~~ 

' DESPESAS CORil!NT!S 

Doopooao do Cuotaio 

Ponoa1 

Ponoal Civil 

Vonei110t1too o Vantasano Pi:ua 

Material de ConoUII!O 

Serviçoo do Toreoiroo 

Remunara;io do Sorviçoo Pouoaia 

Outroo Sorviçoo do Tereoiroo 

Enearsoo Diveraoo 

Doopuao 4o l!xoreteioo .Antorloroo 

Tranoferineiao Corrontoa 

Contribuiçõu da Providineia 8otia1 

DESPESAS DE CAPITAL 

Invostimentoo 

Obrao Publieao 

Equi~..,.ntoo o InatolaçÕoa 

Material PotiiiDonto 

a.u5,ooo,~ 1. 600, OOO,•lO 

a.us.ooo,01 1.600,000,JO 

698,000,01 

7 .soo.oao,01 3,500,000,00 

7.5oo.ooo,OI 3.5oo,ooo,oo 

300.000,01 

600,000,0( 

z.sos.ooo,oc 700,000,00 

3.820,000,00 1,340,000,00 

l'l~;OÔO,OC 

30,764.043,02 

27.359.043,02 

5.03~.043,02 14.761.043,02 

5,036.043,02 

698.000,00 

u.ooo.ooo,oo 

~CO.OOO,OIJ 

600,000,00 

3;405.000,00 

200.000,00 3,405,000,00 

7.210,865,57 

7,210,665,57 

808.000,00 1~0,00 
240.665,57 ~,57 
700.000,00 0,00 

L~~ 
~'"*I.CC'"""'IKMII]IImU'MIIP~nli'lftt.ICUc-ciiJ'IIl !7.IIWIINIC•M ;;-r--·r~KCMJ&" 1,.,............. ~ ..... 
1B.166,0-43,02 12.59a. ooo_ ,oo o. 764.043,02 ,, ·~·:.:21::o:.:.6:::.65~·~-::S1 ~-~--.1--..:... __ . ..LL..uJUJ~ílJ r- -----, . _ . _ _ . _ Z.ZlQ 665 5L l'L''' 'ºa.sa.J 

CdDIIO 
Clf'IMAa:D16111CA &MU:MIIml mM ncMuTt CAJtlóQII!lollCDJil6wlcA 

-- ·----·-li.UUTQ .... -... ... ..-----r-----1----t---....;__~.u...::.:===.:: r-----1----·· 3.o.o.o 

3.1.0.0 

3.l.l.O 

3.1.1.1 

01 

3.1.2.0 

3.1.3.0 

3.1.3.1 

3.1.3.2 

3.1.4.0 

3.1·.5.0 

3.2,0.D 

3.2.5.0 

4.o.o.o 

4.1.0,0 

4.1.1.0 

4.1.3.D 

4.1.4.0 

DESPESAS CORRENT!S 

De1puaa de Custeio 

Peuoal 

Puaoal Civil 

VenciMctca 1 Vantqana Pixaa 

Material de Conaao 

Serviçoa da Tercdroa 

Remuneração de Serviço• Peaaoah 

Outroa Suviçoa de Terc:eiroa 

Enc:araoa Diverso• 

Deapeaaa de Exercic:ioa AD.tedàru.. 

Tranaferênciu Corrente• 

Contribuiçõea da Previdinc1a .:locial 

DESPESAS DE CAPitAL 

InvestiiiMintoa 

Obraa PÚblica• 

!qulpiMatoa e Iuatalaçõ .. 

'1aterial Penunente 

12,136.043,02 

9.500.000,00 

12.\36,043,02 

6tB.OOO,OO 

'9.500.000,00 

ioo.ooo,oo 

600.000,00 

•• 700.0!>0,00 

608.000,00 

5.100,000,00 

302.000,00 

25.~34.043,02 

23.234,043,02 

z. 700.000,00 

6.0lO.ooc,oo 

6.010.000,00 

~ (l'll-l~ltCIIolr-""II&IIOI ... II!'II.,.,.IAIGII .... 'll "'\lrftl' ___ .,..,"':i r=-·-I.·Ml,."":':1 
SITUAÇÃOtmEmOR 'I/ )14,836.043,0~ 11.09B.OOO,Ool:),934.0-'3 02))6.010.000,00) l.:!!,:944,043:02J 

.>l,764.043,D2 

27.359.043,02 

14.761.043,02 

u. 761.043,02 

69B.OOC,OO 

u.ooc.ooo,oo 

u.ooc.ooc,oo 

300.ooc,oo 

600.00D,OO 

3,405,000,00 

3,405,000,DO • 
7,210.665,57 

7,210.665,57 

eoe.ooc,oo 

5.400.665,57 

~oo2.ooc,oo 

..-!'-. r"·-·~~ .. ·-··"""""u~ ... c..pq· 1[""'-·---~-r:.:-"- -~-;:-) SITUAÇÃO ÀTU._ 'I/ I!,I66,0433J12. S9ft,OOO,OO J10='64.043,02 7.210.665,57 Jl%974, 7~ 



Setembro de 1976 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II) Sexta-feira 17 5883 

r 

t 

02.00 - Senad~ Federal 
DEMONSTR:.-,. ·. ~.:. :::.::t-,e. E CA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIJ.S ECONOMICAS 

02.02 - Fu'!~.o .. ~'!Ce~~-~ de .. ~.!C?c:!lss,a,m_:nto de Dados do Senado Federal- FUNDASEN - Em Cr$ 1,00 ANEXO V 

SITU~CÃO ANTERIOR 

• ~ c ' 
. • I I• I ' , r s 

I ' fi I (' I , 1 ~ • ; ~ ~ ' * •• : .. ~ 11 ' lo .. ' '"ICIIICACIO ·----- ··•····· -· ...... •.. .. -·· ........ 

RECEITAS CORRENTES i 27.822.043,02 DESPESAS CORRENT !S 

Receitas Correntes 21.978.000,00 Despesas de Cu.tteio 

Selrto do Exercício Ant~rior 5.844.043,02 Tr~nsferências Correntes 

Superavit 

TOTAL ~7.822.043,02 TOTAL 

SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 1.888.000,00 DESPESAS DE CAPI'rAL 

RECEITAS DE CAPITAL 4.122.000,00 Investimentos 

TOTAL 6.010.000,00 TOTAL 

02,00 - Senado Federal 
DEMONSTP.Ái!\'0 Z1:.. ~=·:Ci:,T,! "::;:A r:::S?ESA SEGU~':IO AS CATEGORIAS ECONOMICAS 

02.02.-·Fundo d~~~~~! ~~cessamento de Dados do Senado Federal- FUNDASEY- Em Cr$ 1,00 

~ t ~ 1.1 A C :; O ~TUAL 

A 

I" .tI C I A L __ r_~'-~-

25.934.043,02 

23.234.043,02 

2,. 700,000,00 

l. 888.000 ,00 

27.822.043,02 

6,010.000,00 

6.010,000,00 / 
~o. 00,00 

/ ~~~ 
(~ ~· 

ANEXO V 

• l ~ r ... I D I s P r S A 

\. •• , I·C·.I 'lC• \ 1-; I fi • I IÕ o 4 • I - T ' r ... II,ICIII CAJ~O , A J C f A L ' o ' .... 

RECEITAS CORRENTES 33,852,708,59 DESPESAS CORRENTES· 30.764.043,02 

Receitai Correntes 26,868,0CO,OO Despesas de Custeio 27.359.043,02 

Saldo do Exercício Anterior 6.984. 708,59 Transferências Correntes 3.405.000,00 

Superavit 3.088.665,57 

TOTAL J3,852.708,59 TOTAL 33.852.708,59 

SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 3.088.665,57 DESPESAS DE CAPITAL 7.210,665,57 

RECEITAS DE CAPITAL 4.122.000,00 Investimentos 7.210.665,57 

/\ 
T O T A L 7.2lO.ú6S,57 TOTAL ;2l0.6~5,S7 

é 1~ )1 ~ 

I 
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LEITE 
CHAVES NA SESSÃO DE 15-9-76 E QUE, ENTREGUE 
Ã REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO 
POSTERIORMENTE: 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR. Pronuncia o seguinte dis
curso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ontem à noite, por volta das 21 horas, o candidato a Prefeito do 
Movimento Democrático Brasileiro, na cidade de Janiópolis, inte
rior do Paraná, achava-se em casa quando recebeu dois tiros na altu
ra do coração. Neste momento, Sr. Presidente, o nosso candidato 
está entre a vida e a morte, num hospital muito modesto da localida
de. 

O fato se reveste de extrema gravidade. O Prefeito local decla
rou há poucos dias, antes da nossa Convenção, que o MDB não po
deria ter dois candidatos. Mas, o MDB saiu com dois candidatos e 
esse era um deles, cuja vida se encontra, hoje, nos instantes mais deci
sivos. 

Esse prefeito, da ARENA, é o mesmo a quem já me referi uma 
vez nesta Casa. Quando Sua Excelência o Presidente da República es
teve em Marechal Cândido Rondon, cidade do interior paranaense, 
foi recebido com as maiores manifestações. E os jornais de todo 0 

País tinham a ~reocupação de mostrar as proporções daquela recepti
vidade. E dizíamos que, se Sua Excelência, dali de Cândido Roo
don, fosse a mais 150 quilómetros, à cidade de Janiópolis, haveria de 
se deparar com um prefeito da Aliança Renovadora Nacional que 
afrontava o povo e o Estado, pois hã anos vinha mantendo no centro 
da cidade um curral infecto, num propósito de afronta constante à 
população paranaense. E dizíamos que, se por um lado, Sua Excelên
cia procurava dar uma ótima imagem do Governo, e do seu Partido, 
por outro lado, um prefeito daquele município destruía no nosso 
Estado a imagem presidencial e do partido oficial. 

Na ocasião advertíamos Sua Excelência de que não se 
impressionasse com o resuitado das próximas eleições, porque este 
resultado poderia ser seriamente negativo e bem ao contrário do que 
Sua Excelência poderia pensar, em face das manifestações recebidas. 

Há mais ou menos seis meses este prefeito, cujo nome é Alfeu 
Teodoro de Oliveira, agrediu uin nosso candidato a vereador, em ple
na cidade: bateu-lhe no rosto de maneira afrontosa e violenta, 
ensejando o fato um pedido do nosso Partido, no Paraná, ao Secretá
rio de Justiça, para que abrisse inquérito especial. Até agora este 
inqu~rito- se aberto foi- não teve andamento. 

Então, a insegurança é total em Janiópolis. Veja V. Ex•: uma 
cidade de pouco mais de lO mil habitantes -se tanto - recebendo 
afrontas dessa ordem, partidas de um prefeito, em que o'delegado é 
pessoa de sua influência e que aceita as suas determinações. 

O nosso Partido, Sr. Presidente, com um candidato ferido, entre 
a vida e a morte em um hospital daquela natureza. A qualquer 
momento, poderemos ser objeto de nova violência. E os receios são 
tamanhos que ali mante!llOS dois companheiros nossos, a fim de que 
violência final contra a vida deste nosso candidato não chegue a al
cançar sucesso definitivo. 

O 'Prefeito tem um passado de violência; pertence a um remanes
cente dos sicários paranaenses, aqueles que tomavam terras alheias, 
para si próprios ou para a venda. Inicialmente, como sicário de ter
ceiros e, depois, agenciando sicários a ponto de sua liderança se 
formar exatamente nisso. 

Então, Sr. Presidente, veja V. Ex•: o Paraná, um dos granpes 
Estados da Federação, conhecido pela sua tradição de Estado pací
fico, é o Estado mais expressivo do ponto de vista eleitoral no Sul do 
País e nos deparamos com situação dessa natureza! Nilo acreditamos 
que o Secretário de Justiça venha a tomar providência cm relação a 
esse fato, mesmo porque providência nenhuma tomou em relação ao 
fato anterior. Inquérito a esta altura r.ão foi instaurado e a in<P. 
gurança é total. 

Então, pergunto, Sr. Presidente, o povo dessa cidade deseja 
armar-se para defender o nosso candidato, para que aquela vida 
muito estimada e muita querida não chegue a ser destruída pela 

.violência. E pergunto, se o povo· nesta auto-defesa procurasse, com 
suas própria mãos, salvaguardar aq11ela vida, qual seria, en~ilo, a 
providência das autoridades policiais do Paranà, que até aqu1 se têm 
mantido inertes e omissas em casos de tamanha gravidade? 

Esse fato é delicado, porque a violência gera violência, e como 
acabei de ler aqui, há poucos instantes, em um aparte, foi Sua Exce
lência o Presidente da República que, na sua Mensagem, no início 
deste ano, teve a preocupação de tranqUilizar o Partido e o País da 
seriedade e da segurança dentro da qual as eleições haveriam de rea
lizar-..se. ~ Sua Excelê.ncia quem diz, e vale a pena reproduzir, tam
bém, neste discurso, a frase constante de um aparte meu de poucos 
llJOmentos atrás. 

Diz Sua Excelência, o Senhor Presidente Geisel, em sua Mensa
gem ao Congresso, no início deste ano: 

"E já que se trata de um ano eleitoral, valha dizer que o 
Governo, plenamente consciente dos seus deveres e cabal
mente aparelhado para tanto, assegurará a paz e a ordem, o 
pleno exercício do direito legítimo do voto democrático, sem 
pressões nem coações, como já o fez no passado." 

O Prefeito é uma autoridade, é Prefeito do Partido do Governo, 
e é ele, Sr. Presidente, o primeiro a criar, no Município de Janiópolis, 
violências dessa natureza. 

Estamos trazendo o fato ao conhecimento do Senado para que o 
País veja a situação de intranqUilidade que se está formando ante as 
evidências de uma frustração eleitoral. Não cremos que o Partido 
oficial, desde a sua Presidência até mesmo ao Diretório Regional, 
seja solidário ou conivente com atos dessa natureza. Mas a verdade, 
Sr. Presidente, é que todos se omitem, e o Prefeito continua a receber 
verbas e a ser tratado como tal, pelo Partido oficial. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Pediria a V. Ex• 
que concluísse o seu discurso, porque o seu tempo já está esgotado. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR)- Espero, Sr. Pre
sidente, somente desejando que conclua o meu discurso antes que 0 
candidato a que me refiro possa terminar os seus últimos instantes de 
vida. Ele precisa viver. ~ muito importante para o nosso partido e 
para o povo de Janiópolis. 

Então, neste momento, faço um apelo ao Ministro da Justiça e 
ao Secretário de Segurança do Estado do Paraná, para que tomem 
providências imediatas, no sentido de que as violências não se con
sumam, a tal ponto que o nosso candidàto possa perder a vida num 
hospital. Ademais, exigimos, de acordo com a lei, que de imediato se 
abra inquérito para apuração dos fatos gravíssimos que acabamos de 
denunciar. (Muito bem!) 

INSTITUTO DE PREVIDtNCIA DOS CONGRESSISTAS 

O Presidente do Instituto de Previdência dos Congressistas, no 
uso de suas atribuições, Resolve: 

Designar a servidora Maria Aparecida Pinto de Campos Melo, 
Oficial de Administração nível 11 - grau 3, do Instituto de Pre
vidência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, requisitada por 
este Órgão, para exercer a função de Auxiliar de Setor, a partir de 15 
de setembro de 1976. 

Brasília, em 1 S de setembro de 1976. - Deputado Passos Porto 
Presiqente. ' 

ATA DA DUOCENT~SIMA D~CIMA QUINTA REUNIÃO 
ORDINÁRIA 

REALIZADA EM lV-9-76 

Às dezessete horas do dia primeiro de setembro de mil nove
centos e setenta e seis, presentes os Senhores Senadores Catete Pi
nheiro' e Heitor Dias e os Senhores Deputados Raul Bernardo, José 
Bonifácio Neto e Raymundo Diniz, sob a presidência do Senhor 
Deputado José Passos Porto,. reuniu-se o Conselho Deliberativo do 
Instituto de Previdência do!; Congressistas a fim de tratar de assuntos 
diversos. Lida e aprO'Vada a ata da reunião anterior, são relatados, 

I 
I 
I 

11 
I 
I 
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com pareceres favoráveis e aprovados, os seguintes processos: de 
concessão de pensão a: Maria Seixas Thompson Flores, Margarida 
Sidou Barbosa, lzabel Martins Muninhas, Aliatar Pinto de Andrade, 
Márcia Moreira da Rocha, Carlota Beatriz Guedes e Luiz Araújo 
Lima; de concessão de auxílio"doença a: Luiz Garcia, Adelmar 
Soares da Rocha Filho, Violeta Le Roy, Clodomir Alcoforado Leite, 
Argemiro de Figueiredo, Severino Ferreira Menezes, Zacarias 
Rodrigues Barbosa, Laerte Vieira da Silva, Antônio Pontes, 
Jarmund Nasser, Sebastião Rodrigues de Souza Jr., Luiz Caval
cante, João Ayrton Dreyer, Cleverson Marinho Teixeira, Casemiro 
Vasconcelos, Paulo da Silva Ferraz, Hugo Napoleão do Rego Neto, 

Vicente Emílio Vuolo, Lenoir Vargas Ferreira, Geraldo da Costa 
Vieira, Maria Elisa de Gusmão Neves Stracquadanio, Luiz do Nasci· 
menta, Aristheu Aquiles dos Santos, Hélio Carvalho da Silva, Fran
cisco de Assis Dória Araújo Bastos, Dulce Gonçalves Velloso e 
Neuza Rita Perácio Monteiro; de inscrição de Dina Castelo Branco 
Ferreira Noguerol, Francisco Marinho Bandeira de Mello Júnior e 
Frederico da Gama Cabral Filho. Nada mais havendo a tratar, às de-' 
zoito horas e cinco minutos é encerrada a Reunião. E, para constar, 
eu, Zélia da Silva Oliveira, Secretária, lavrei a presente ata que, de
pois de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. (a) 
Deputado Passos Porto, Presidente. 

ATAS DAS COMISSOES 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

24• REUNIÃO, ORDINÁRIA, REALIZADA 
EM 15 DE SETEMBRO DE 1976 

Às dez horas do dia quinze de setembro de mil novecentos e 
setenta e seis, na Sala Clóvis Bevilácqua, sob a Presidência do Sr. 
Senador Gustavo Capanema, Primeiro-Vice-Precidente no exercício 
da Presidência, presentes os Srs. Senadores Henrique de La Rocque, 
Paulo Brossard, Nelson Carneiro, Leite Chaves, Heitor Dias, Otto 
Lehmann, Helvídio Nunes, Italívio Coelho, José Lindoso e Eurico 
Rezende, reúne-se a Comissão de Constituição e Justiça. 

Deixam de comparecer os Srs. Senadores Accioly Filho, José 
Sarney e Dirceu Cardoso. 

Havendo número regimental, o Sr. Presidente dá início aos tra
balhos da Comissão. Dispensada a leitura da ata da Reunião anterior 
é, em seguida, dada corno aprovada. 

São relatadas as seguintes proposições constantes da pauta: 

Pelo Senador Heitor Dias. 

Constitucionais e jurídicos os Projetas de Lei do Senado n9s 
184/76-DF-Complementar: Permite aposentadoria voluntária, nas 
condições que especifica, aos funcionários públicos do Distrito Fe
deral incluídos em Quadro Suplementar ou postos em disponibilida
de e 175/76-DF: Dispõe sobre os servidores públicos da Administra~ 
ção direta do Distrito Federal e de suas Autarquias, segundo a 
natureza jurídica de vínculo empregatício e dá outras providências. 
Pela constitucionalidade e juridicidade dos Projetas de Resolução da 
Comissão de Economia às Mensagens n9s 125, 130 e 135, de 1976, do 
Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Fe
deral, propostas do Ministro da Fazenda, para que as Prefeituras 
Municipais de Guarujá, Itatiba e Maiquinrue, do Estado de São Pau
lo, possam elevar os montantes de suas dividas consolidadas. Em dis
cussão e votação, são os pareceres aprovados, votando com restri
ções o Senador Nelson Carneiro os referentes às Mensagens. 

Pelo Senador Paulo Brossard: 

Favorável, oferecendo as Emendas n9s I e 2-CCJ, a9 Projeto de 
Resolução n9 02/76 da Comissão de Finanças sobre o Ofício 
SMf610f75, do Sr. Presidente do Senado Federal, solicitando o 
pronunciamento da Comis&ão de Finanças sobre o entendimento 
firmado pela Comissão de Constituição e Justiça a respeito dos 
pedidos de autorização para empréstimos, operações ou acordo's 
externos, de natureza tiriimceira, de interesse dos Estados, Distrito 
Federal e Municípios. Aprovado por unanimidade. 

I' elo Senador Helvídio Nunes: 

Constitucionais e jurídicos os Projetas de Resolução da Comis
são de Economia üs Mensagens nQs 119, 120, 121, 122, 123 c 169, de 
1976, do Sr. Presidente da República, submetendo il aprovação do 
Senado Federal, propostas do Ministro da Fazenda, para que sejam 

autorizadas as Prefeituras Municipais de Cabo (PE), Caçapava (SP), 
Contagem (MG), Cruzeiro (SP), Embu (SP), Rio Negrinho (SC) a 
elevarem os montantes de suas dívidas consolidadas. Em discussão e 
votação, são aprovados os pareceres, votando com restrições o Sr. 
Senador Nelson Carneiro. 

Pelo arquivamento da Mensagem n9 127/76 do Sr. Presidente da 
República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta 
do Ministro da Fazepda, para que seja autorizada a Prefeitura Muni
cipal de Ipumirim (SC) a elevar o montante de sua dívida consolida
da. Aprovado. 

Constitucional e jurídico o Projeto de Resolução n9 64, de 1976, 
que Altera o artigo 441, da Resolução n9 93, de 26 de novembro de 
1970, do Senado Federal. Aprovado. 

Pelo Senador Nelson .Carneiro: 

Pela juridicidade do Projeto de Decreto Legislativo n9 19, de 
1976, que aprova o texto da Convenção Internacional sobre 
Responsabilidade Civil em danos causados por Poluição por Óleo, 
concluída em Bruxelas, a 29 de novembro de 1969. Em discussão e 
votação, é aprovado o parecer unanimemente. 

Pelo Senador ltalívio Coelho: 

Constitucional e jurídico o Projeto de Resolução da Comissão 
de Economia à Mensagem n9 140/76 do Sr. Presidente da República, 
submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta de Ministro 
da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Ron- · 
donópolis (MT) a elevar o montante de sua dívida consolidada. 
Aprovado, votando com restrições o Sr. Senador Nelson Carneiro. 

Pelo Senador Leite Chaves: 

Pela constitucionalidade e juridicidade dos Projetas de Re
solução da Comissão de Economia às Mensagens n9s 13! e 148, de 
1976, do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do 
Senado Federal, proposta do Ministro da Fazenda, para que sejam 
as Prefeituras Municipais de lvaiporã e Guarapuava, do Estado do 
Puraná, autorizadas a elevarem os montantes de suas dividas conso
lidadas. Aprovados os pareceres, votando com restrições o Senador 
Nelson Carneiro. 

Pelo Senador Otto Lehmann: 

Constitucionais e jurídicos os Projetas de Resolução da Comis
são de Economia às Mensagens n9s 124, 128, 129, 132, 133, 134, 136, 
.137, 141 e 142, de 1976, do Sr. Presidente da República, submetendo 
à aprovação do Senado Federal, peopostas do Ministro 
da Fazenda, para que sejam autorizadas as Prefeituras Municipais de 
Guarani D'Oeste, It:~peva, ltaquaquecetuba, Jacareí, Leme, Mace
dónia, Mococa, Pindamonhangub<t, São Francisco c Taubuté, do. Es
tado de StiO Paulo, a elevarem os montantes de suas dívidas consoli
dadas. Em discussão e votação, são os pareceres aprovados, votando 
com restrições o Senador Nelson Carneiro. ' 
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Concedida vista ao Sr. Senador Heitor Dias do Projeto de Lei 
do Senado n9 118/74 - Define os crimes da responsabilidade do 
Governador e dos Secretários do Governo do Distrito Federal, e dá 
outras providências. 

O Sr. Senador Nelson Carneiro solicita a palavra e devolve o 
Projeto de Lei da Câmara n9 45/75- (Emenda substitutiva de Plená
rio) Altera dispositivo da Lei n9 1.411, de 13 de agosto de 1951, que 
dispõe sobre a profissão de Economista, cuja vista solicitara em 
Reunião anterior, apresentando voto em separado que ~onclui pela 
·constitucionalidade e juridicidade substitutivo, cabendo, porém, a 
apreciação do mérito à Comissão de Legislação Social. O parecer do 

Sr. Relator da matéria, Senador Leite Chaves, é pela constituciona
lidade, juridicidade e favorável quanto ao mérito. Em discussão, 
falam os Srs. Senadores Heitor Dias, Leite Chaves e Nelson Car
neiro. Em votação, é aprovado o voto em separado do Senador 
Nelson Carneiro, considerando-se vencidos os Srs. Senadores 
ltalívio Coelho e Leite Chaves. Designado Relator do vencido o Sr. 
Senador Nelson Carneiro. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a Reunião lavrando eu, 
Maria Helena Bueno Brandão, Assistente, a presente ata que, lida e 
aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente. 
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MESA 

Presidente: 39.Secretário: 

LIDiiANÇA DA ARENA 
IDA MAIORIA 

Magalhães Pinto IARENA-MGI lourival Baptiste !ARENA-SEI 
líder 

Pctr6nio Portella 
Vice-líderes 

Eurico Rezende 
Jarbas Passarinho 

José lindoio 
MaNos ledo 

Oslres Teixeira 
Ruy Sanios 

Saldanha Derzi 
Virgílio T óvoro 

J9. V ice-Presidente: 
Wilson Gonçalves IARtNA-CEI 

49.Secretário: 
lenoir Vergas IARENA-~CI 

29-Vice-Presidente: 
l\llnjamim Faroh IMDB-~JI 

J9.SecrAtário: 
Dinarte Mariz 1 . .\RENA-RNI 

Suplentes de Secretóroos: 

LIDIIANÇA DO MDI 
IDA MINORIA 

29-Secretário: 
Marcos Freire IMDB-PEI 

Ruy Carneiro IMDB-PBI 
Renato Franco IARENA-P.AI 

Alexandre Costa !ARENA-MI\, 
Mendes Canele IARENA-MTI 

líder 
Franca Montoro 

Vice-líderes 
Mauro Benevides 
Roberto Saturnino 

Itamar Franco 
Evandro Carreira 

COMISSOIS 

Diretor: Joté Soares de Oliveira Filho 

local: Anexo 11- Térreo 

Telefones: 23·6244 e 25·8505- Ramais 193 e 257 

A) 511YIÇO DI COMISSOKPIIMANINTIS 

Chefe: Claúdio Clrlos Rodrogues Costa 

local: Anexo 11- Térreo 

Telefone: 25·8505- Romois 301 e 313 

COMISSlO DI AGRICULTURA- (CA) 
17 Membros! 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Orestes Quérclo 

• Vice-Presidente: Benedito Ferroiro 

I. Vasconcelos Torres 

2. Paulo Gu~rro 

3. Benedito Ferreiro 

4. ltolívio Coelho 

5. Mendes Canele 

I. Agenor Morlu 

2. Orestes Qu6rcio 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

I. Altevlr leal 

2. Otalr Becker 

3. Renato Franco 

I. Adalberto Seno 
2. Amoral Peixoto 

.Assistente: Marcus Vinicius Goulart Ganzaaa -Ramo! 706 

Reuniões: Quortas.fe)ral, às 10:30 horoa. 

Local: S~l~ ~pitócio Pessoa - Anexo 11 - Ramal 615 

COMISSlO DI ASSUNTOS RIGJONAIS- (CAl) 
17 Membros! 

I. Cattete Pinheiro 
2: José Guiamord 
3. Teotónio Vilela 
4. Renata Franca 
5. José Esteves 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Cattete Pinheiro 
Vice-Presidente: 1\genor Maria 

Swlent•• 
ARENA 

I. Saldanha Derzi 
2. José Sil rney 
3. Benedito Ferreíra 

MDB 
I. Agenor Maria I Evelósio Vieira 
2. Evandro Carreira. 2. Gilvan Rocha 

Assistente: Lêdo Ferreira da Rocha - ~amai 312. 
Reuniões: Terços-feiras, às 10:00 horas. 
~ocal: Sala "Epitácio Pessoa"- Anexo 11 - Ramal 615. 

COMISSlO DI! CONSTITUIÇlO I JUSTIÇA - (CCJ) 
111 Membros! 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Accioly Filho 
J9. Vice·Pr~sldente: Gustavo Capa nem à 

29-Vice-Presidente: Paulo Brossard 

Titulare• 

I. Accioly Filho 
2. José SDfnêy 
3. José lindoso 
4. Helvídio Nunes 
5. ltalívio Coelho 
6. Eurico Rezende 
7. Gus)ovo Copanema 
8. Heitor Dias . 
9. Henrique de Lo Rocque 

I. Dirceu Cardoso 
2. 'l~tlte Choves 
3. Nelson Carneiro 
4. Paulo Brossard 

ARENA 

MDB 

Suplerdea 

I. Maltes ledo 
2. Otto Lehmann 
3. PetrÓnio Portello 
4. Ronato franco 
5. Oslres Teixeira 

I. fronce~Montoro 
2. Mouro Bt~nevides 

Assistente: Maria Holtono Bueno !lranaOo- ~ornai 305. · 
Reuniõe~: Quartos-.leir~s. às 10:00 hQras · 
local. Sala "Clóvis Bevllacquc" - Anexo 11 -.Ramal623. 
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------------------------------------------------------------
COMISSlO DO DISTRITO FIDIIAL- (CDP) 

111 Membros! 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Heitor Dias 

V ice-Presidente: Adalberto Seno 

ntular•• 

I, Helvídio Nunes 

2. Eurico Rezende 

3, Renato Franco 

4, Osires Teixelrr 

5. Saldanha Derzl 

6. Heitor Dias 

ARENA 

Suplente• 

1. Augusto Franco 

'2. Luiz Cavalcante 

3. José Lindoso 

4. Virgílio T ávoro 

7. Henrique de Lo Rocque 

8. Otalr Becker 

MDB 

1. Adalberto Seno 1. Evondro Carreira. 

2. Lázaro Barbozo 2. Nelson Carneiro 

3. Ruy Carneiro 

Assistente: Ronoldo Pacheco de Oliveira- Romo1306. 

Reuniões: Quintas.felras, às 9:00 horas. 

:Sala "Ruy Barbosa"- Anexo li- Ramais 621 e 716. 

COMISSlO DIICONOMIA- (CI) 
III Mombrosl 

ntvlar•• 

I. Milton Cabral 

2. Vasconcelos Torres 

3. Jessé Freire 

4. Luiz Cavalcante 

5. Arnon de Mello 

6. Jarbos Passarinho 

7, Paulo Guerra 

8. Renato Franco 

I. franco Montoro 

2. Orestes Quércio 

3. Roberto Soturnino 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Milton Cabral 

Vice·Presldente: Renato Franco 

ARENA 

MDB 

Suplente• 

I, Benedito Ferreira 

2. Augusto Franco 

3. Ruy Santos 

4. Cottete Pinheiro 

5. Helvídlo Nunes 

I. Aganor Mario 

2. Amoral Peixoto 

/'ssisrento: Daniel Rois de Souza - Ramal 675, 

Reunic5cn: Quartas-loiros, às 10:00 horas. 

Loco 1, Sala "fpltó.clo Ponoo"- Anexo 11- Ramal 615, 

COMISSAO DIIDUCAÇlO I CULTURA- (CICJ 
(9 Membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Torso Outra 

Vice-Presidente: Henrique de La Rocque 

Titulare a 

1. Torso Outro 

2. Gustavo Copanema 

3. João Calmon 

4, Henrique de La Rocqut1 

5. Mendes Canele 
6. Otto Lehmann 

I. Evelásio Vieira 

2. Paulo Brossard 
3. Adalberio Sena 

ARENA 

MDB 

Suplente• 

Arnon d& Mello 

2. Holvídio Nunes 

3. José Sarney 
4. Ruy Santos 

I. Franco Montare 

2. Itamar Franco 

Assistente: Cleide Maria B. F. Cruz- Ramal598. 

Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas. 

Local: Sala "Clóvis Bevilácqua" -Anexo li- Ramal623. 

COMISSlO DI FINANÇAS- (CP) 
117 Membros! 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Amoral Peixoto 

Vice-Presidente: Teotónio Vilela 

ntular•• 

1. Saldanha Derzi 

2. Benedito Ferreiro 

3. Alexandre Costa 

4, Fausto Costeio-Branco 

5. Jessé Freire 

6. Vireílio Távora 

7. Maltes Leão 

8. Tarso Outra 

9. Henrique ci~ lo Rocque 

10. Helvídio Nunes 

11. Teotónio Vilela 

12. Ruy Santos 

i, Amoral Peixoto 

2. Leite Choves 

3. Mouro tlenevides 

4, Roberto Saturnlno 

5. Ruy Carneiro 

ARENA 

MDB 

Suplentea 

L Daniel Krieger 

2. José Guiomard 

'3. José Sarney 

4, Heitor Dias 

5, Cattete Pinheiro 

6. Os ires T eixeiro 

1. Danton Jabim 
2. Dirceu Cardoso 

3, Evelóslo Vieira 

Assistente: Marcus Vinicius Goulart Gonzoga - Romol303. 

Reunic5os: Quintas-feiras. ~1s 10:30 horas. 

Local· Sala "Ruy Barbosa" -Anexo li- Ramais 621 e 716. 
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CONIISSAO DI LIGISLAÇlO SOCIAL- (CLS) 
17 Membros} 

ntularel 

I. Mendes Canele 
' 2. Domício Gondim 
3. Jorbos Passarinho 

COMPOSIÇAO 

Presidente: Nelson Carneiro 
Vice-Presidente: Jessé Freire 

Suplente• 
ARENA 

I. VIrgílio Távora 
2. Eurico Rezende 
3. Accioly Filho 

4. Henrique de Lo Rocque 
5. Jessé Freire 

I. Franco Montara 
2. Nelson Carneiro 

MDB 
1. Lázaro Barboza 
2. Ruy Carneiro 

. Assistente: Daniel Reis de Souza- Romal675 
'Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas. . 
Local: Solo "Clóvis Bevilocquo" - Anexo 11- Ro mo1623. 

COMISSlO DI MINAS IINIRGIA- (CMI) 
17 Membros! 

ntulcre• 

I. Milton Cabral 
2. Arnon de Me11o 
3. Luiz Cavalcante 
4. Domício Gondim 
5. João Colmon 

I. Dirc~u Cardoso 
'2. Itamar Franco 

COMPOSIÇÃO 

Presidante: João Colmon ' 
Vice-Presidente: Domício Gondim 

Suplente• 
ARENA 

I. Paulo Gueno 
2. José Guiomard 
3. Virgílio T ávoro 

MDB 
1. Gilvon Rocha 
2. Leite Choves 

Assistente: Ronoldo Pacheco de Oliveira- Romol306. 
Reuniões: Quintos-feiras, às 10:30 horas. 
Local: Solo "E pitá cio Pessoa"- Anexo 11- Romal615. 

ntulare• 

I. José Lindoso 
2. Renato Franco 
3. Otto Lehmonn 

1. Donton Jobim 
2. Orestes Quérclo 

COMISSlO DI RIDAÇlO (CI) 
15Membrosl 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Donton Jobim 
Vice-Presidente: Renato Franco 

ARENA 

MDB 

Suplente• 

I. Virgílio T ávoro 
2. Mendes Canele 

I. Dirceu Cardoso 

Assistente: Mario Carmen Castro Souza- Ramal 134. 
R~uniõos: Quartos-feiras, às 11:00 horas. 
Local: Solo "Clóvis Bevilocqu~"- Anexo 11- Ramai623. 

COM.SSAO DIIILAÇOIS IXTIIIIOIIS- (CRI) 
115 Membros! 

ntular•• 

I. Daniel Krieger 
2. Luiz Viana 
3. Virgílio Távora 
4. Jessé Freir6 
5. Arnon de Mello 
6. Petrónio Porte11a 
7. Saldanha Derzi 
8. José Sorney 
9. João Colmon 

10. Augusto Francc 

I. Donton Jobim 
2. Gilvan Rocha 
3. Itamar Franco 
4. Leite Ooves 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Daniel Krieger 
J9.Vice-Presidente: Luiz Viana 

29-Vice-Presldente: Virgílio Távora 

Suplente• 

ARENA 

1. Accioly Filho 
2. José Lindoso 
3. Cottete Pinheiro 
4. Fausto Castelo-Bronco 
5. Mendes Canele 
6. Helv;dio Nunes 

MDB 

1. Nelson Carneiro 
2. Paulo Brossard 
3. Roberto Soturnlno 

5. Mouro Benevides 

Assistente: Cóndido Hippertt- Ramal676. 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:30 horas. 
Local: Solo "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 6:21 e 716. 

ntularel 

COMISSlO DI SAUDI- (CS) 
17 Membros! 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Fausto Castelo- Bronco 
Vice-Presidente: Gilvon Rocha 

Suplentea 

ARENA 

I. Fausto Castelo-Bronco I. Saldanha Derzi 
2. Mendes Canele 2. Conote Pinheiro 

3. Ruy Santos 
4, Otoir Becker 
5. Altevir Leal 

I. Adalberto Seno 
2. Gilvon Rocha 

MDB 

1. ·Evondro Carreiro 
2. Ruy Carneiro 

Assistentu: Lêdo Ferreiro da Rocha- Romol312. 
Reuniões: Quintos-feiras, às 11:00 horas. 
Local: Solo "E pitá cio Pessoa"- Anexo 11- Romol615. 

~ ......... •""· ....... , 
.... _'*l.. ~ I' 
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COMISSlO DISIGURANÇA NACIONAL- (CSN) 
17 Membros! 

ntularel 

I. luiz Cavalcante 
2. José lindasa 
3. Virgílio Tóvoro 
4. José Gu iamard 

COMPOSIÇÃO 
Presidente: José Guiomorc~ 

Vice-Presidente: Vllsconcelos Torre.s 

Suplente• 
ARENA 

1. Jarbas Passo rinha 
2. Henrique de lo Rocque 
3. Alexandre Costa 

5. Voscancelos Torres 
MOB 

I, Amoral Peixoto I. Agenar Maria 
2. Adalberto Sena 2. Orestes Quércio 

Assisten~e: lêdo Ferreira da Rocha- Ramal312. 
~euniões: Quartas-feiras, às 11:30 horas. 
Local: Sala "Clóvis Bevilacqua"- Anexo 11- Ramal623. 

COMISSlO DISOVIÇO PUBLICO CIVIL- (CSPC) 
· · 17 Membros! 

ntularea 

I. Augusto Franco 
2. Oito Lehmonn 
3. Heitor Oiat 
4. Accio1y Filho 
S. luiz Viana 

1. Itamar franco 
2. ló7orn Barboza 

COMPOSIÇÃO 
Presidente: lózaro Borbozo 

Vice·Presidenle: Otlo Lehmann 

ARENA 

MOB 

Suplentea 

I. Mattos leão 
2 Gustavo Capanema 
3. Alexandre Costa 

1. Danton Jobim 
2. Mauro Bencvides 

AssistentA, Sonia Andrade Peixoto- Ramal 307 
Reuniões: Quintos-feiras, às 10:00 horas. 
Local: Solo Epilácio Pessoa- Anexo 11- Romol615 

COMISSlO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOiS 
E OBRAS PUBLICAS- (CT) 

Titular•• 

I. Alexandre Costa 
2. luiz Coval conte 
3. Benedito Ferreira 
4. José Esteves 
5. Paulo Guerra 

I. Evondro Carreiro 
2. Evelásio Vieira 

17 Membros! 
COMPOSIÇÃO 

Presidente: Alexandre Costa 
Vice.Presidente: luiz Cavalcante 

Suplente• 
ARENA 

1 , Otto Lehmonn 
2. Mendes Canele 
3. Teotónio Vilela 

MDB 
I. Lázaro Borbozo 
2. Roberto Soturnino 

;Assistente: Claudio Carlos R. Costa- Ramal 301 
Reuniões: Quintas·feiras, às 1 1:00 horas. 
Local: Solo Rui Borb~so- Anexo 11- Ramal 621 

I) SERVIÇO DE COMISSOIS MISTAS, ISPICIAIS 
I DIINQUIRITO 

Coml11õea Tem,orárlaa 

Chefe: Ruth de Souza Castro. 
local: Anexo 11- Térrea. 
Telefone: 25·8505- Romal303 
11 Comissões T emporórios paro Projetas do Congresso Nacional. 
21 Comissões Temporárias para Apreciação de Vetos. 
31 Comissões Especiais e de Inquérito, e 
41 Comissão Misto do Projeto de lei Orçamentário lart, 90 do Regimento 
Comum i. 

Assistentes de Comissões: Haroldo Pereira Fernandes - Ramal 671 .. 
Alfeu de Oliveira- 674; Cleide Maria B.F. Cruz- Ramal598; Mouro Lopes 
de Só- Romo1310 

SENADO PEDERAL 

SUI!SBCRB':ARIA DE COIIJ:SS0ES 

SERVIÇO DE COIIJ:SSOES PERl!ANENTES 

HOIWI TERÇA 

lO:OO C. A. R. 

HORAS QUARTA 

c.c.J. 

10100 

C.E. 

c.a.E. 

10130 

C.A. 

11:00 C.R. 

11:30 c.s.N. 

HOAARIO DAS REUIIIOES DAS COIIIISSOES PERliANB!ITES DO SENADO PEt~ 

PARA O ANO DE 1976 

S. ·A L A ASSISTEIITE HORAS QUINTA s A L AS 

EPITACIO Pl!SSOA 
LZDA 09:00 C.D.F. RUY BARBOSA 

Ramal • 615 Ramal.• - 621 • 'll6" 

8 j, L A s ASSISTENTE c.E.c CLOVIS BEVILACQUA 

10:00 Ramal - 623 

CLOVIS BEVlLACQUA MARIA c.s.P.c. EPITACIO PES50A 

R•""l - 62, HELENA Ramal - 615 

EPITACIO PESSOA C.F. OOY BARBOSA 
DANIEL 

Ramal - 615 10:30 Ramais - 621 o 716 

00'! BARBOSA CANDlDO c.r.t.E. BPI TACIO PESl\OA 
Ramai• - 621 • 716 Ramal - 615 

EPITACIO PESSOA 
MARCUS 

.c.L.s. CLOVIS BEVILACQUA 
Ramal - 615 VINICI~S Ramal - 623 

CLOVIS BEVILACQUA MARIA 11:00 c.s. EPITACIO PESSOA 

Ramal - 623 C ARMEM Ramal - 615 

CLOVIS BEVILACQUA LEDA C.T. 00'! BAR!lOSA 

11Aml11 - 623 Ramuio - 621 e 716 

ASSISTENTE 

RONALDO 

CLZIDE 

50NIA 

MARCUS 

VINICIUS 

RONALDO 

DANIEL 

LZDA 

CLAUDIO 
COSTA 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
,_ 

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Secão li . 
ANO XXXI- N9 114 SÁBADO, 18 DE.SETEMBRO DE 1976 BRASILIA- DF 

~---------SENADO FEDERAL----------~ 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José 

de Magalhães Pinto, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N9 69, DE 1976 

Autoriza a Prefeitura Municipal do Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina, a elevar 
em Cr$ 8.447.135,64 (oito milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, cento e trinta e cinco 
cruzeiros e sessenta e quatro centavos) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. I~' É a Prefeitura Municipal de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina, autorizada a elevar, 
temporariamente, os parâmetros fixados pelos itens I, II e III do art. 2~' da Resolução n~' 62, de 1975, do 
Senado Federal, a fim de contratar empréstimo, junto ao Banco do Estado de Santa Catarina (BESC), na 
qualidade de agente fi.llanceiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), no valor de Cr$ 8.447.135,64 
(oito milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, cento e trinta e cinco cruzeiros e sessenta e quatro cen
tavos), destinado ao financiamento de obras de infra-estrutura a serem executados no Conjunto Habita
cional localizado no Bairro de Vila Nova, naquela municipalidade. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 16 de setembro de 1976.- Senador José de Magalhães Pinto, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José 
de Magalhães Pinto, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N9 70, DE 1976 

Autoriza a Prefeitura Municipal .de Caieiras, Estado de São Paulo, a elevar em 
Cr$ 7.689.400,00 (sete milhões seiscentos e oitenta e nove mil e quatrocentos cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada. 

Art. f9 É a Prefeitura Municipal de Caieiras, Estado de São Paulo, autorizada a elevar, tein.pora
riamente, os parâmetros fixados pelos itens I, II c III do art. 29 da Resolução n~' 62, de 1975, do Senado Fe
deral, a fim de que possa contratar empréstimo, junto ao Banco do Brasil S.A., por conta do Fundo de 
Desenvolvimento Urbano- FDU -no valor de Cr$ 7.689.400,00 (sete milhões, seiscentos e oitenta e 
nove mil e quatrocentos cruzeiros), destinado ao financiamento de obras de pavimentação e serviços cor
relatos a serem executados em vias públicas daquela cidade. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 16 de setembro de 1976.- Senador José de M aga!hães Pi mo, Presidente. 
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José 
da Magalhães Pinto, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N9 71, DE 1976 

Autoriza a Pre(eitura Municipal de Guarapuava, Estado do Paraná, a elevar em 
Cr$ 23.667.000,00 (vinte e três milhões, seiscentos e sessenta e sete mil cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada. 

Art. }9 É a Prefeitura Municipal de Guarapuava, Estado do Paraná, autorizada a elevar, tempora
riamente, os parâmetros fixados pelos itens I, II e III do art. 29 da Resolução n9 62, de 1975, do Senado Fe
deral, a fim de que possa realizar uma operação de crédito no valor de Cr$ 23.667.000,00 (vinte e três 
milhões, seiscentos e sessenta e sete mil cruzeiros), junto ao Banco do Brasil S.A., por conta do Fundo de 
Desenvo~l'mento Urbano (FDU), destinada ao financiamento de obras de pavimentação asfáltica em vias 
urbanas e construção de barragens e canalização de córregos, para melhoramento do sistema viário básico 
da sede da9_uele Mu_nicíp_io. " 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. · 
Senado Federal, 16 de setembro de 1976.- Senador José de Magalhães Pinto, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José 
da Magalhães Pinto. Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N9 72, DE 1976 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Taubaté, Estado de São Paulo, a elevar em 
Cr$ 13.445.1100,00 (treze milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil e oitocentos cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. }9 É a Prefeitura Municipal de Taubaté, Estado de São Paulo, autorizada a elevar, 
temporariamente, os parâmetros fixados pelos itens I, II e lll do art. 29 da Resolução n9 62, de 1975, do 
Senado Federal, a fim de contratar empréstimo, junto ao Banco do Brasil S.A., por conta do Fundo de 
Desenvolvimento Urbano (FDU), no valor de Cr$ 13.445.800,00 (treze milhões, quatrocentos e quarenta e 
cinco mil e oitocentos cruzeiros), destinado ao financiamento dos serviços de pavimentação asfáltica a 
serem executados em vias públicas daquela cidade. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 16 de setembro de 1976. -Senador José de Magalhães Pinto, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José 
de Magalhães Pinto, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N9 73, DE 1976 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Contagem, Estado de Minas Gerais, a elevar em 
Cr$ 42.672.000,00 (quarenta e dois milhões, seiscentos e setenta e dois mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada. 

Art. }9 É a Prefeitura Municipal de Contagem, Estado de Minas Gerais, autorizada a elevar, tempo
rariamente, os parâmetros fixados pelos itens I e II do art. 29 da Resolução n9 62, de 1975, do Senadp 
Federal, a fim de que possa realizar uma operação de crédito no valor de Cr$ 42.672.000,00 (quarenta e 
dois milhões, seiscentos e setenta e dois mil cruzeiros), junto à Caixa Económica do Estado de Mi nas 
Gerais, na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, destinado ao financiamento de 
obras a serem executadas no sistema viário daquela Municipalidade. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal. 16 de setembro de 1976.- Senador José de Magalhães Pinto, Prl:sidl:ntl:. 
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Faço saber que o Seriado Federal aprovou, nos termos do, ar:t, 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José 
de Magalhães Pinto, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N~> 74, DE 1976 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, a elevar 
em CrS 9.109.900,00 (nove milhões, cento e nove mil e novecentos cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada. 

Art. 1
9 

É a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, autorizada a elevar, 
temporariamente, os parâmetros fixados pelos itens I, II e III do art. 2~> da Resolução n~> 62, de 1975, do 
SenJdo Federal, a fim de contratar empréstimo, junto ao Banco do Brasil S.A., por conta do Fundo de 
Desenvolvimento Urbano (FDU), no valor de Cr$ 9.109.900,00 (nove milhões, cento e nove mil e 
novecentos cruzeiros), destinado ao financiamento dos serviços de pavimentação asfáltica a serem 
executados em vias públicas daquela cidade. 

Art. 2~' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 16 de setembro de 1976.- Senador José de Magalhães Pinto, Presidente .. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, -e-eu, José 
de Magalhães Pinto, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N9 75, DE 1976 
I 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, a elevar o 
montante de sua dívida consolidada. 

Art. I~ É a Prefeitura Municipal de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, autorizada a elevar, tem
porariamente, os parâmetros fixados pelos itens I, II e III do art. 2~ da Resolução n~> 62, de 1975, do Semtdo 
Federal, a fim de contratar empréstimo no valor de Cr$ 1.716.000,00 (um milhão, setecentos e dezesseis mil 
cruzeiros), destinados a reajustar o valor inicialmente contratado - Cr$ 11.670.000,00 (onze milhões, 
seiscentos e setenta mil cruzeiros) para Cr$ 13.386.000,00 (treze milhões, trezentos e oitenta e seis mil 
cruzeiros)- mediante a celebração de aditivo de contrato, junto ao Banco do Brasil S.A., por conta do 
Fundo de Desenvolvimento Urbano (FDU), a fim de fazer face à elevação verificada nos custos dos servi
ços de pavimentação asfáltica daquela localidade. 

Art. 2~' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 17 de setembro de 1976.- Senador José de Magalhães Pinto, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José 
de Magalhães Pinto, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N" 76, DE 1976 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Jacareí, Estado de São Paulo, a elevar em 
CrS 20.990.800,00 (vinte milhões, novecentos e noventa mil e oitocentos cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada. 

Art. · I~ É a Prefeitura Municipal de Jacareí, Estado de São Paulo, autorizada a elevar, 
temporariamente, os parâmetros fixados pelos itens I, II e III do art. 29 da Resolução n" 62, de 1975, do 
Senado Federal, a fim de contratar empréstimo, junto ao Banco do Brasil S.A., por conta do Fundo de 
Desenvolvimento Urbano (FDU), no valor de Cr$ 20.990.800,00 (vinte milhões, novecentos e noventa mil 

~:>t>C.Qjtocentos cruzeiros), destinado ao financiamento de obras de pavimentação e serviços COrrelatas a serem 
. - ~- .execut-ados em vias públicas daquela cidade. ' ·· 

..... .. -·--À~t.-2'' EstâRes'óíüÇITo·efrfrã~rrr~gulir:fda-t.rde·sua-:publica-ção:.-' . <---- . r 
Senado Federal. 17 de sr.:tcmbro dr.: I 976.- Senador José de Ma~._at_Jr_à_es_P_t_·n-to_._P_re_s_id_e_n_te_. ______ -~-f~· --~- · 
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, JosC; 
de Magalhães Pinto, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO NY77, DE 1976 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Francisco, Estado de São Paulo, a elevar em 
Cr$ 144.300,00 (cento e quarenta e quatro mil e trezentos cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada. · ·· 

Art. (9 É a Prefeitura Municipal de São Francisco, Estado de São Paulo, autorizada a elevar, tempo
rariamente, o parâmetro fixado pelo item I do art. 29 da Resolução n9 62, de 1975, do Senado Federal, a fim 
de contratar empréstimo, junto à Caixa Econômica do Estado de São Paulo S/ A, no valor de 
Cr$ 144.300,00 (cento e quarenta e quatro mil e trezentos cruzeiros), destinado ao financiamento da 
construção de um Paço Municipal naquela localidade. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 17 de setembro de 1976.- Senador José de Magalhães Pinto, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José 
de Magalhães Pinto, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N9 78, DE 1976 

Autoriza a Prefeitura Municipal de ltaquaquecetuba, Estado de São Paulo, a elevar em 
Cr$ 5.173.000,00 (cinco milhões, cento e setenta e três mil cruzeiros) o montante de sua dívi
da consolidada. 

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Itaquaq uecetuba, Estado de São Paulo, autorizada a elevar, tempo
rariamente, o parâmetro fixado pelo item II do art. 29 da Resolução n9 62, de 1975, do Senado Federal, a 
fim de que possa realizar uma operação de crédito, no valor de Cr$ 5.173.000,00 (cinco milhões, cento e 
setenta e três mil cruzeiros), junto ao Banco do Brasil S.A., por conta do Fundo de Desenvolvimento Urba
no (FDU), destinada ao financiamento de obras de pavimentação e serviços correlates a serem executados 
nas principais vias urbanas daquela cidade. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 17 de setembro de 1976.- Senador José de Magalhães Pinto, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José 
de Magalhães Pinto, Presidente, promulgo a serguinte 

RESOLUÇÃO NY 79, DE 1976 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cabo, Estado de Pernambuco, a elevar em Cr$ 
8.730.570,95 (oito milhões, setecentos e trinta mil, quinhentos e setenta cruzeiros e noventa 
e cinco centavos) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Cabo, Estado de Pernambuco, autorizada a elevar, temporaria
mente, o parâmetro fixado pelo item II do artigo 2Y da Resolução n9 62, de 1975, do Senado Federal, a fim 
de que possa realizar uma operação de crêdito no valor de Cr$ 8.730.570,95 (oito milhões, setecentos e trin
ta mil, quinhentos e setenta cruzeiros e nqventa e cinco centavos), junto ao Banco. do Estado de Pernam
buco S.A, na qualidade. de. a.gente -financeiro do Banco N aci.onal.da.Habi.tài<.ão~. desÜIJlld\1 aoJinanciamen
to dos serviços de implantação e.pavimentação do complexo viário das Vilas Es_gêran.çã~·santõTnácio e So-
cial Contra o Mocambo, todas situadas no perímetro urbano daquela cidade. 1 

Art. 2'·' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 17 de setembro de 1976.- Senador José de Magalhães Pinto, PrC,sidcnte . 

• c 
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José 
de Magalhães Pinto, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N9 80, DE 1976 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Caçapava, Estado de São Paulo, a elevar em CrS 
6.912.100,00 (seis milhões, novecentos e doze mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Caçapava, Estado de São Paulo, autorizada a elevar, temporaria
mente, o parâmetro fixado pelo item II do art. 29 da Resolução n9 62, de 1975, do Senado Federal, a fim de 
que possa realizar uma operação de crédito, no ·valor de CrS 6.912.100,00 (seis milhões, novecenios e doze 
mil e cem cruzeiros) junto ao Banco do Brasil S.A., por conta do Fundo de Desenvolvimento Urbano 
(FDU), dentinada ao financiamento dos serviços de construção de galerias pluviais e pontes de concreto, 
pavimentação asfáltica, arborização e iluminação a serem executados em duas avenidas daquela localidade. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 17 de setembro de 1976.- Senador José de Magalhães Pinto, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José 
de Magalhães Pinto, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N9 81, DE 1976 

Autoriza a Prefeitura Municipal de lvaiporã, Estado do Paraná, a elevar em CrS 
5.911.09'8,57 (cinco milhões, novecentos e onze mil, noventa e oito cruzeiros e cinqüenta e 
sete centavos) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de lvaiporã, Estado do Paraná, autorizada a elevar, temporariamen
te, os parâmetros fixados pelos itens I, 11 e III do art. 29 da Resolução n9 62, de 1975, do Senado Federa( 
a fim de contratar empréstimo, junto ao Banco do Estado do Paraná S.A., no valor de Cr$ 5.911.098,57 (cin
co milhões, novecentos e onze mil, noventa e oito cruzeiros e cinqUenta e sete centavos), destinado ao finan
ciamento dos serviços de pavimentação asfáltica e obras complementares, a serem executadas nas vias de 
acesso ao núcleo habitacional General Olímpio Mourão Filho, daquela municipalidade. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na .data de sua publicação. 
Senado Federal, 17 de setembro de 1976.- Senador José de Magalhães Pinto, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José 
de Magalhães Pinto, Presidente, promulgo a seguinte --: · 

RESOLUÇÃO N9 82, DE 1976 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Mairinque, Estado de São Paulo, a remanejar par--. 
cela do empréstimo autorizado pela Resolução n9 95, de 5 de dezembro de 1975, do Senado 
Federal. 

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Mairinque, Estado de São Paulo, autorizada a utilizar 
Cr$ 1.200.000,00 (um milhão e d':l.~.t<n.tos~il cruzeiros~parcela do empréstimo de CrS 12;500.000,00 
(doze milhões e quinhentos mil cruzeiros) aprovado pela Resolucão n9 95,.:de S. de' dezembro de 1975, do Se
nado Federal, em oõras de.pa11.imentação asJállica e col~ ck guias e sar~ em vias pub1ícás daqüera 
localidade. 

A.rt. 2\' Esta.~entmm~vigorna data de sua publicação. 
~ado~ 11 de~bro eh: 1976.- Senador Josi de Magalhães Pinto, Presidente. 
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição. c cu. José 
de Magalhães Pinto, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N9 83, DE 1976 

Autoriza a Prefeitura Municipal de ljuí, Estado do Rio Grande do Sul, a real!zar 
operação de crédito no valor de Cr$ 6.458.400,00 (seis milhões, quatrocentos e cinqüenta e 
oito mil e quatrocentos cruzeiros). 

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de ljuí, Esta,do do Rio Grande do Sul, autorizada a clcvar, tempora
riamente, o parâmetro fixado pelo item II do art. 29 da Resolução n9 62, de 1975, do Senado Federal, a lim 
de que possa realizar uma operação de crédito, no valor de Cr$ 6.458.400,00 (seis milhões, quatrocentos c 
cinqüenta e oito mil e quatrocentos cruzeiros), junto ao Banco do Brasil S.A., por conta do Fundo dt: 
Desenvolvimento Urbano (FDU), destinada ao financiamento de projetos e atividadcs nas áreas de viação c 
eletri ficação da zona urbana daquela localidade. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 17 de setembro de 1976.- Senador Jose; de Magalhães Pinto, Prcsidcntc. 

r------------ SUMÁRIO 

1 - ATA DA 157• SESSÃO, EM 17 DE SETEMBRO DE 
1976 

1.1 - ABERTURA 

1.2 - EXPEDIF"iTE 

1.2.1 - Pareceres 

- Referentes às seguimes matérias: 

Mensagem n9 126/76 (nY 248f76, na origem), do Senhor 
Prcsidcnte da República, submetendo ao exame do Senado Fe
deral proposta do Sr. Ministro de Estado da Fazenda, para que 
seja autorizada a Prefc:itura Municipal de Ijui (RS) a elevar em 
CrS 6.458.400,00 (seis milhões, quatrocentos c cinqUenta e oito 
mil c: quatrocentos cruzeiros) o montante de sua dívida conso
lidad<l. 

Mensagem nY 136/76 (nY 258/76, na origem), do Senhor 
Presidente da República, submetendo à deliberação do Senado 
Fcdc:ral proposta do Sr. Ministro da Fazenda, a fim de que aPre
feitura Municipal de Mococa (SP) possa elevar em 
CrS 3.400.000,00 (tri:s milhões e quatrocentos mil cruzeiros) o 
montante de sua divida consolidada. 

Mensagem n~ 128/76 (n~ 250/76, na origem), do Senhor 
Presidente da República, submetendo ao c:xame do Scnado 
Federal, proposta do Sr. Ministro de Estado da Fazenda, para 
qu~ seja autorizada a Prefeitura Municipal de ltapeva (SP) a ele
var em CrS 9.339. lflO,OO (nove milhões, trezcntos e trinta e nove 
mil c cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Federal, proposta do Sr. Mi 1istro da Fazenda, para que scja a 
Prefeitura Municipal de: Gur:,ni d'Oeste (SP) autorizada a elevar 
cm CrS 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros) o montante: de 
sua divida consolidada. 

Mensagem n~ 127/76 in'1 249/76, na origem), do Senhor 
Presidente da Rc:pública. submetendo à aprovação do Senado Fe
deral proposta do Sr. Ministro de Estado da Fazenda, com mani
festação contrária do Conselho Monetário Nacional, relativa a 
autorização à Prefeitura Municipal de I pu mirim (SC) para elevar 
cm Cr$ 700.000,00 (setecentos mil cruzeiros) o montante de sua 
divida consolidada. 

1.2.2 - Leitura de projeto 

Projeto de Lei do Senado n~ 234/76, de autoria do Sr. Sena
dor Franco Montoro, que assegura direitos à promoção e apro
veitamento do cm pregado em atividade privativa de habilitação 
qualifificada. 

1.2.3 - Requerimentos 

N~ 456/76, de: autoria do Sr. Sc:nador Lourival Baptista, soli
citando a transcrição •. nos Anais do Senado Federal, do discurso 
proferido cm Tóquio, ontem pelo Excelentíssimo Senhor Presi
dente da Rc:pública, General Ernesto Geisel, no almoço que lhe 
foi ol'c:rccido por empresários japoneses. 

NY 457 j76, do Sr. Sc:nador Lourival Baptista, solicitan
do a transcrição, nos Anais do Senado Federal, dos discursos de 
saudação proferido ontem no banquete oferecido pelo Impera
dor Hiroito, no Palácio lmpc:rial do Japão, ao Presidente Ernesto 

Mensagem n~ 134/76 (n~ 256/76, na origem), do Senhor Gciscl c: 0 de agradecimento do Presidente da República Federati-
Presidente da República, submetendo à deliberação do Scnado va do Brasil. 
Federal proposta do Sr. Ministro de Estado da Fazenda, a fim de N~ 458/76, de autoria do Sr. Sc:nador Lourival Baptista, 
que a Prefeitura Municipal de Maccdônia (SP) possa elevar em solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Fc:deral, do 
CrS 1.46UOO,OO (um milhão, quatrocentos e sessenta c oito mil discurso proferido em Tóquio, pelo Ministro Azeredo da Silveira 
e quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. na abertura da Reunião Consultiva Ministerial Brasil-Japão. 

Mensagem n~ 122/76 (nY 244/76, na origem), do Senhor NY 459/76, de dispensa de inter~tício c pri:via distribuição 
Presidente da República, submetendo ao exame do Senado Fe- de avulsos para 0 Projeto de Lei do Senado nl' 145/76. a lim de 
dc:ral, proposta do Sr. Ministro de Estado da Fazenda, para que 

· p r · M · · 1 d C · (SP) . d 1 que figure nu Ordem do Dia da Sessiío seguinte:. Aprovado. seJa a r~.e1tura umc1pa e ruze1ro .. autonza a a e c:va~ , 

em CrS.}· 9~2.300,00 (cinco mi~~õe~~ !'~v.ecen:o~ ~ doÍ~-~ i c~:.~:-".;_ .. 1.2.4 _ Discurso do E·x- ediente 
:rentos cruzeiros) o· montante de sua diVIi:lii·consohdà(ffi'. .- ----- ·· - ·-- -.:.1!: ~ "'~...,_,_.., -· ---..,-=....,=·•·"""'~.,._"'~'-· ... 

Mensagem n'! 124/76 (n'! 246j76, na ongem), do Senhor SENA DOR LOURIVA L 11:1 PTIST:I - Manifestaç:1o de 
Presidente da República, submetendo ao exame. do Senado pesar-pelo falecimento do Dr. José D<mtas Prado. 
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1.3 - ORDEM DO DIA 

- Projeto de Resolução nv 83 f76, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Cabo (PE) a elevar em Cr$ 8.730.570,95 (oito mi
lhões setecentos e trinta mil quinhentos e setenta cruzeiros e no
venta e cinco centavos) o montante de sua dívida consolidada. 
Aprovado. À Comissão de Redação. 

- Projeto de Resolução nv 84/76, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Caçapava (SP) a elevar em CrS 6.912.100,00 (seis 
milhões, novecentos e doze mil e cem cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada. Aprovado. À Comissão de Redação. 

- Projeto de Resolução nv 85/76, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de ltaquaquecetuba (SP) a elevar em 
Cr$ 5.173.000,00 (cinco milhões, cento e setenta e três mil cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada. Aprovado. À 
Comissão de Redução. 

- Projeto de Resolução nv 86/76, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Jacareí (SP) a elevar o montante de sua dívida 
consolidada. Aprovado. À Comissão de Redução. 

- Projeto de Resolução nv 87 f76, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Rondonópolis (MT) a elevar o montante de sua dí
vida consolidada. Aprovado. À Comissão de Redação. 

- Projeto de Resolução nv 88/76, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de São Francisco (SP) a elevar o montante de sua dí
vida consolidada. Aprovado. À Comissão de Redaçào. 

1.4 - MATÉRIAS APRECIADAS APÓS A ORDEM 
DO DIA 

- Redução final do Projeto de Resolução nv 83/76, cons
tante do primeiro item da Ordem do Dia. Aprovada, nos termos 
do Requerimento nv 460, de 1976. À promulgação. 

- Redução final do Projeto de Resolução nv 84/76, cons
tante do segundo item da Ordem do Dia. Aprovada, nos termos 
do Requerimento nv 461, de 1976. À promulgação. 

- Redução final do Projeto de Resolução nv 85/76, cons
tante do terceiro item da Ordem do Dia. Aprovada, nos termos 
do Requerimento nv 462/76. À promulgação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n9 86/76, cons
tante do quarto item da Ordem do Dia. Aprovada, nos termos do 
Requerimento n9 463 J76. À promulgação. 

- Redução final do Projeto de Resolução n9 87/76, cons
tapte do quinto item da Ordem do Dia. Aprovada, nos termos do 
Requerimento n9 464/76. À promulgação. 

- Redução final do Projeto de Resolução nv 88/76, cons
tante do sexto item da Ordem do Dia. Aprovada, nos termos do 
Requerimento nv 465/76. À promulgação. 

1.5 - DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA 
PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2 - ATA DA 158~ SESSÃO, EM 17 DE SETEMBRO DE 
1976 

2.1 - ABERTURA 

2.2 - EXPEDIENTE 

2.2.1 - Oficio do Sr. }9-Secretário da Câmara dos Depu-
tados . 

- Encaminhando à revisão do Senado autógrafos do segumte 

prt~eto: 
Projeto de Lei da Câmara n9 74/76 (Nv2.559-Bj76, na Casa 

de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que 
dispõe sobre as sociedades por ações. 

2.2.2 - Pareceres 
-Referentes às seguintes matérias: 
Projeto de Lei do Set:ado nv 31/76, que dispõe sobre a 

proihiç;to de confiar a dassificação de embarcações nacionais a 
entidades estrangeiras. 

Projeto de Decreto Legislativo n9 19/76 (nv 57-B/76, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Convenção Inter
nacional sobre Responsabilidade Civil em Danos Causados por 
Poluição por Óleo, concluída em Bruxelas, a 29 de novembro de 
1969. 

Projeto de Lei do Senado n9 I 02/76, que altera o artigo 49 
da Lei n9 4.375, de 17 de agosto de 1964- Lei do Serviço Mili
tar. 

2.2.3 - Expediente recebido 

- Lista nv 7, de 1976. 

2.2.4 - Discursos do Expediente 

SENADOR OTAIR BECKER- Implantação de pólo car
boquímico no Estado de Santa Catarina. 

SENADOR JARBAS PASSARINHO - Apelo ao Sr. 
Ministro do Interior e, em particular, ao Presidente do Banco da 
Amazônia S.A., em favor dos pequenos proprietários da Ilha do 
Marajó- PA, em débito com aquele estabelecimento de crédito. 

SENADOR MAURO BENEVIDES- Justificando o Proje
to de Lei do Senado n9 235/76, que encaminha à mesa, alterando 
n Lei nv 6.182, de II de dezembrt:> "·~ 1974, r dá outras provi
,>_:rrdas. 

SENA/JOR L'VELÃSJU VIEIR:l ··· ->;.Jação económico-fi-
nanceira do País. 

SENADOR LEITE CHAVES- Representação do Dire
tório Municipal do MDB de Londrina- PR, contra emissora de 
TV, face a sistemático desrespeito à legislação eleitoral. 

SENADOR JARBAS PASSARINHO. como Líder -
Considerações sobre a nossa dívida externa, a inflação brasileira 
e a construção da Transamazônica, tendo em vista intervenções 
dos Srs. Senadores Leite Chaves e Evandro Carreira, através de 
apartes, ao discurso do Sr. Senador Evelásio Vieira, proferido na 
presente Sessão. 

2.2.5 - Leitura de projeto 

Projeto de Lei do Senado nv 236/76, de autoria do Sr. Sena
dor Leite Chaves, que concede ao piloto privado o direito de con
tribuir, como autónomo, para a Previdência Social. 

2.2.6 - Requerimentos 

N9 466/76, de dispensa de interstício e prévia distribuição 
de avulsos para o Projeto de Resolução nv 92/76, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Ivaiporã (PR) a elevar o montante de 
sua dívida consolidada, a fim de que figure na Ordem do Dia da 
Sessão seguinte. Aprovado. 

N9 467 J76, de dispensa de interstício e prévia distribuição 
de avulsos para o Projeto de Resolução nv 94f76, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Mairinque (SP) a remanejar parcela do 
empréstimo autorizado pela Resolução nv 95, de 5 de dezo:mbro 
de 1975, do Senado Federal, á fim de que figure na Ordem do. 
Dia da Sessão seguinte. Aprovado. 

Nv 468/76, de dispensa de int~rstício e prévia distribuição 
de avulsos para o Projeto de Resolução nv 95/76, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de ljuí (RS) a realizar operação de crédito, 
a fim de que figure na Ordem do Dia da Sessão seguinte. Apro-
vado. 

2.2.7 - Comunicaçio da Presidência 

-Convocação de Sessão Extraordinária do Senado Federal 
a re~!izar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia 
qu~ designa. 

2.3 - ORDEM DO DIA 

- ProjelL) de Lei do Senado nv 102/75-Complementar, 
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre a obtenção de 
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'empréstimos simples pelos servidores públicos ao Programa de 
Formação do Património do Seryidor Público. Votaçlo adiada 
para a Sessão do dia 14 de outÜqro próximo, nos termos do 
Requerimento n9 469 f76. •· 0 

·, , .. 

- Requerimento n9 428/76, do Sr. Senador Lourival Bap
tista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do 
discurso proferido pelo General-de-Exército Argus Lima, por 
ocasião de sua posse no Comando do IV' Ex~r.c_ito. Aprovado •.. 

- Emenda da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do 
Senado n9 26/68 (n9 1.867-B/68, naquela Casa), que dá nova re
dação ao§ (9 do art. 449 da Consolidação das Leis do Trabalho. 
Discussão adiada para a Sessão do dia 15 de outubro próximo, 
nos termos do Requerimento n9 470/76. 

- Projeto de Lei do Senado n9 66/76, do Sr. Senador 
Cattete Pinheiro, que altera a redação do art. 301 da Consoli
dação das Leis do Trabalho. Aprovado em segundo turno. À 
Comissão de Redação. 

- Projeto de Lei do Senado n9 145/76, do Sr. Senador 
Itamar Franco, que autoriza o Poder Executivo a transferir para 
o Museu Mariano· Procópio, o Vagão de Transporte Pessoal uti
lizado pelo Imperador Pedro II. Aprovado em primeiro turno. 

- Projeto de l.ei do Senado n9 11/76, do Sr. Senador 
Orestes Quércia, que introduz modificações na Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n9 5.452, de J9 de 
maio de 1943. (Apreciação preliminar da juridicidade). Rejei· 
tado. Ao Arquivo. 

2.4- MATÉRIA APRECIADA APÓS A ORDEM DO 
DIA 

- Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 66/76, 
constante do quarto item da Ordem do Dia. Aprovada, nos ter
mos do Requerimento n9 471/76. À Câmara dos Deputados. 

2.5 - DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR AGENOR MARIA - Aspectos sócio
económicos da realidade brasileira. 

SENADOR LEITE CHAVES- Esclarecimento quanto ao 
sentido do aparte de S. Ex• ao discurso do Sr. Evelásio Vieira, 
relativo ao índice inflacionário previsto, tendo em vista con
testação feita pelo Sr. Jarbas Passarinho, em discurso proferido 
no Expediente da Sessão. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Ato do Conselho 
Nacional do Petróleo, referendando decisão da PETROBRÃS, 
no sentido da criação da· MINEROBRÃS, destinada à 
exploração e industrialização do potássio de Sergipe. 
Recuperação e ampliação do porto de Aracaju como medida 
indispensável ao futuro sergipano. 

SENADOR ITAMAR FRANCO -Instalação do Tribunal 
Regional do Trabalho, no Estado do Paraná. Revisão do plano 
de classificação de cargos no tocante à situação dos inativos. 

SENADOR DIRCEU CARDOSO- Considerações sobre 
noticiário publicado no Jornal do Brasil, referente a críticas que 
teriam sido feitas por S. Ex• à atuação do Engenheiro Mar
condes Ferraz quanto ao projeto da Hidrelétrica de ltaipu. 

2.6 - DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓ
XIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

3- ATA DA 159• SESSÃO, EM 17 DE SETEMBRO DE 
1976 

3.1 - ABERTURA 

3.2 - ORDEM DO DIA 

- Projeto de Resolução n9 92/76, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Ivaiporã (PR) a elevar o montante de sua dívida 
consolidada. Aprovado. À Comissão de R~dação. 

-Projeto de Resolução n9 94/76, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Mairinque (SP) a remanejar parcela do empréstimo 
autorizado pela Resolução n9 95, de 5 de dezembro de '1975, do 
Senado Federal. A~rovado. À Comissão de Redação. 

- Projeto de Resolução n9 95/76, que autorizá a Prefeitura 
Municipal de ljul (RS) a realizar operação de crédito no valor de 
Cr$ 6.458.400,00 (seis milhões, quatrocentos e cinqUenta e oito 
mil e quatrocentos cruzeiros). Aprovado. À Comissão de Re
dação. 

3.3 - MATÉRIAS APRECIADAS APÓS A ORDEM 
DO DIA 

- Redaçào final do Projeto de Resolução n9 95 f76, cons
tante do primeiro item da Ordem do Dia. Aprovada, nos termos 
do Requerimento n9 472, de 1976. À promulgação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n9 94/76, cons
tante do segundo item da Ordem do Dia. Aprovada, nos termos 
do Requerimento n9 473, de 1976. À promulgação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n9 95/76, cons
tante do terceiro item da Ordem do Dia. Aprovada, nós termos 
do Requerimento n9 474. de 1976. À promulgação. 

3.4 - DISCURSO APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR EVELÁSIO VIEIRA - CinqUentenário de 
emancipação política de ltapiranga- se. 

3.5 - DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA 
PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

4 - DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO 
ANTERIOR 

- Do Sr. Senador Leite Chaves, proferido na Sessão de 
16-9-76. 

5- MESADIRETORA 

6 - LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS 

7 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN
TES 

ATA DA 157' SESSÃO, EM 17 DE SETEMBRO D~ 
2' Sessão Legislativa Ordinária, da 8' Legislatúra 

-EXTRAORDINÁRIA-
PRESIDt:NCIA DO SR. MAGALHÃES PINTO 

Às li horas, <~cham-se presentes os Srs. Senadores: 
Altevir Leal - Jos~ Guiomard - Evandro Carreira - Jos~ 

Esteves- Jos~ Lindoso- Cattcte Pinheiro- Jarbas Passarinho
Renato Franco - Alexandre Costa - Henrique de La Rocque -

José Sarney- Fausto Castelo-Branco- Hclvídio Nunes- Petrô
nio Portella - Mauro Benevidcs - Wilson Gonçalves - Agenor 
Marht - Jessé Freire - Domício Gondim - Ruy Carneiro -
P<~ulo Gucrr<~ - Arnon de Mello - Luiz C<~valcant(~ - Augusto 
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Frunco - Gilvun Rochu - Louriv~il Baptista - Heitor Dias -
Luiz Viana- Ruy Santos- Dirceu Cardoso- Eurico Rclcndc
Jo~o Culmcm - Benjamim faruh - Nelson Curnciro - Gustavo 
Capancmu - Itamar Franco - Magulhàcs Pinto - Franco 
Montoro - Orestes Quércia - Otto Lchmann - Mendes Canale 
-Leite Chuves- Evel{tsio Vieira- Otair Bcckcr- Daniel K rieger 
- Paulo Brossard. 

O SR. I'RESIDE~TE (Magulhàes Pinto)- A list<t de presença 
ucusu o comparecimento de 46 Srs. Senadores. Huvcndo número re
gimental. decl~tro ab~rta a Sessão. 

O Sr. I'!-Sccretitrio vui proccuer à leitura do Expediente. 

f: lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECERES N~s 727 E 72H, DE 1976 

PARECER N''727, DE 1976 

D:1 Comissàu de Economia, sobre a :\lcnsa~:cm n~ 126, de 
1976 ( n'! 24M, de 1976, na ori~:cm ), do Senhor Presidente da Re
pública, submetendo ao exame do Senado Federal, proposta do 
Senhor 1\linistro de Estado da Fazenda, para que seja autori
zada :1 l'n·fl'itum l\lunicipal de ljuí (RS) a clelar cm 
CrS 6.4SM.4UU,Ufl ( sl'is milhcics, quatrocentos c cinqücnta c 
oito mil c ((uatrnccntos cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Relator: Scm1dor Jarhas Passarinho 

Com a presente Mensagem (n~ 126. de 1976}, o Senhor Pr~si
dcnte du Rcpúhlica encuminha ao exame do Senado Federal, 
pn>pllsta no sentido de que "seja autorilada a Prefeitura Municipal 
Jc ljui. bt:tdll dll Rio (jr:tnJc Jll Sul .t cb.tr cm CrS o.4:>~.41Ji:.utl 

(seis milhúcs, quatrocentos c .:in4üenta c oito mil c quutrocent<lS 
cru/erros) ,, nlllntante de sua divida consolidada. a fim de 4L1e p<~S>:t 
contratar empréstimo junto ao Banco do Brasil S.A .. por conta do 
Fundo de Desenvolvimento Urbano (F.D.U.}, destinado ao financia
mento de projctos c atividadcs nas áreas de viação c clctrilicação da 
zona Ltrhana daquela localidade. 

2. O empréstimo a ser contraído tem as seguintes ~undições 
gerais: 

"t\- Valor: CrS 6.45S.-100,00; 
B- Prazos: 
I - de ca ri:ncia: I g m~scs: 
2 - de amortizações: 102 meses, devendo ~~ reposição ser cfc-

tuad:t cm 3-1 prestações trimestrais: 
C- Encargos: 
l-Juros: IO%a.a.: 
2- Correçào Mon•:tária id~ntica à das ORTNs; 
3 - Taxa de ac.Jministração de I '7r sobre o valor total de cada 

ucsemholsn c lides dcduzic.Ja; 
D - Gar:tntia: Imposto sobre a Circulação de Mercadorias 

(ICM): 
F - Dcstinaç~o dos recursos: linandamcnto de serviços de 

pavimentaçüo asfúltica, projeto de iluminaçüo pública, rel'orm~t da 
rede eli:tri.::t, construção de uma passagem l'crroviúria c p~tvimcnta
çfto de ruas c :tvcnic.Jas." 

3- A matéria i: acomp~tnhada da Exposição de Motivos (EM 
n'! 25~. de 1976) do Senhor Ministro de Estado da FaLenda, l'avorú
vcl ao pleito ua Prefeitura Municipal de Jjui (RS). no sentic.Jo c.Jc 
.:levar. tcmporarianwntc, ,,s parúmctros lixados pelo arti~'' 21' da 
RcSLlluç;to n'' h2, de 28-10-75, do Senado 1-'cdcral, a fim de realizar :1 
opcr~11;ào de cri:dito referida. 

4. t\ ~ituaçüo d;: dívida consolidada interna do Município de 
ljui apresenta. segundo dados da Gcrênci:t da Dívida Pública do 
Ban.:o Central Jo Brasil, os seguintes valores: 

"Espécie: Contratos Valor: CrS mil 

a) 

b) 
l'osic,:~oem Jl-12-75 
J't lSiÇÜO Clll J0--1-76 

c) Aumento no período ................... . 
d) Opcraç:io :r ser rcalintda 

ind~I'Ciltlcntcmcntc de 

autnrit~h;~lo ........................... . 
c) Opcr:tç;j,, soh e.xamc ................... . 
f) Situ.1c,·:in posterior ils 

7.570,5 
7.912,6 

3-12,1 

7.942,6 
6.45~,-1 

22.3 I 3,6" 

~. :\ Kcsoluçüo n~ 62, de 1975, do Senado Federal, estabeleceu 
para a divida consoliduda dos Estados c dos Municípios, novos 
limites máximos levando-se cm contu os seguintes critérios (:trt. 29 
itens I. 11, 11 I c I V): 

"I - O montante glohal n~o poderá exceder a 70% (setenta por 
.:enio) da rcccit:1 rcalizadu no exercício financeiro: 

I I -O crescimento real anual da dívida não poderá ultrapassar 
a 20% (vinte por cento) da receita realizada; 

III- O dispêndio anual com a respectiva liquidação compreen
dendo o principal c acessórios, niio poderá ser superior a 30% (trinta 
por cento) da diferença entre a receita total c a despesa corrente, rea
liladas no exercício anterior: 

IV - A responsabilidade dos Estados ~ Municípios pela 
cmissi'to de títulos da dívida pública não poderá ser superior a 50% 
(cinqiienta por cento) do teta fixado no item deste artigo." 

6. Na forma do art. 2~ da Resoluçãll n? 62. de I 975, a divida 
conwlidada interna deveria situar-se nos seguintes limites máximos 
(receita total de 1975 reajustada cm 30% conforme decisão do Conse
lho Monetúrio Nacional): 

"li llhlntante glohJI: CrS 2S.996.5 mil: 
I I 1 cr~scimcnto real anual: CrS ~-2~4. 7 mil: 
I I! I disp~ndio anual: CrS 4.752,8 mil. 
7. l':rra que possa ser cfetivada a operação cm pauta, haverá 

necessidade de nova autorização, uma vez que ficarão extrapolados 
os limites 4uc lhe foram fixados pelo item 11 do art. 2'' da Resolução 
n'! 62. de 1975. conforme se verifica a seguir: 

.. I - Montante global ..................... . 
li -Crescimento real anual ................ . 

I li - Dispi:ndin anual ...................... . 

\' alor: C'rS mil 
22J I 3,6 
14.743,1 
3.855,4" 

X. Esclarece o parecer do Conselho Monetário Nacional. (Ban
co Central do Brasil) que o "orçamento do Município de ljuí (RS), 
par•t o prcs~ntc cx~rcicio, prevê a realização de receita na ordcm de 
CrS 55.660,0 mil (dcduzida as operaçiics de cr~dito) da qual cerca de 
6,0X% se c.Jestin:tm a atender a investimentos c considerando que 
grande parte do investimento li que se propõe aquela Municipalidade 
se reveste de car!rter reprúdutivo, d~vendo ensejar o retorno aos co
fres púhlicos de p:trtc do capital investido mediante a tr ibutaçào aos 
bencliciúrios da maioria dos serviços a serem realizados, entendo que 
a assunçào de compromisso, no valor pleiteado, não deverá acarretar 
ü Prefeitura maiores pressões na execução orçamentária dos próxi
mos c.xcrcicins". 

~. Manil'est:tndo-se sobre o assunto. o Conselho Monct:'1rio Na
.:it>nal. cm scss;i,, de 21-7 -7(>, rcl'ornendtHI a adllç:io das providi:ncias 
nc.:csS:trias ü clcvat;:'tn pretendida. 

I O. Cumpridas as exigências estahclcddas nas normas vigentes 
c tlll Regimento. cst~1 Comissih1 condui por aceitar a solicitação 
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contida na Mensagem n9 126, de 1976, do Senhor Presidente· da 
República, na forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 95, d~ 1976 
,\utorizu a Prefeitura Municipal de ljuí (RS), a realizar 

operação de crédito no valor de CrS 6.458.400,00 (seis milhões, 
quatrocentos c cinqüenta c oito mil c quatrocentos cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 

Art. \9 É a Prefeitura Municipal de ljuí, Estado do Rio Cr'àndc 
do Sul. autorizada a elevar, temporariamente, o par:imetro lixado 
pdo item li do artigo 29 da Resolução n9 62, de 1975, do Senado Fc· 
dera!. a lim de que possa realizar uma operação de crédito no valor 
de CrS 6.45H.400,00 (seis milhões, quatrocentos c cinqücnta c oito 
mil c qu:Ltrocentos cruLeiros), junto ao Banco do Brasil S.A .. por 
conta do Fundo de Desenvolvimento Urbano (FDU), destinada ao 
línanciamcnto de projetas c atividades nas áreas de viação c ele· 
trilicaçào da Zona Urbana daquela localidade. 

Art. 2v Esta Resolução entra cm vigor na data de sua publica
ção. 

Sala das Comissões, 14 de setembro de 1976.- Renato Franco, 
Presidente em exercício - Jarbas Passarinho, Relator- Arnon de 
1\lello- llch·ídio :'l/unes- Ruy Santos- Luiz Cavalcante- Cattctc 
l'inheiro- Orestes Quércia. 

PARECER:-.~~ 728, DE 1976 

Da ('omissão de Constituição c Justiça, sobre o Projeto de 
({e,oluçào n'l 95, de 1976, da Comissão de Economia, que 
"<tuturila a Prefeitura Municipal de ljuí (RS) a elevar em CrS 
6.~5!!.~110,1111 (seis milhões, quatrocentos e cinqüenta e oito mil 
e quatrocentos cruzeiros), o montante de sua dívida conso-
lida~~'.'. .. ... 

Rdator: Senador Paulo Brossard 

De acordo com o disposto no artigo 42, item VI, da Constitui
çiio. o Senhor Presidente da República. atendendo Exposição de Mo· 
ti\'llS (n'' '25X/76) do Senhor Ministro de Estado d:t Fazenda. suhmde 
ao exame do Senado Federal. propostu. no sentido de que scju 
autoritada a Prefeitura Municipal de ljuí. Est:.1do do Rio Grande do 

Sul. a dcvar. tempor<tri:tmentc, parúmetro lixado pelo item 11, do 
artigo 2•' du Resolução n9 62, de 1975. do Senado Federal. a lim de 
que possa realiz•tr uma operação de cr~dito no valor de CrS 
ó,.I5H..IOO,OO (seis milhões. quatrocentos c cinqUenta e oito mil e qua· 
tnll:entns cruteirns) junto ao B:tnco do Brasil S.A .. por cont:t do 
Fumt,, de Desenvolvimento Urbano- FDU. 

~ . .o\ C<lllli":i,, de I :n:r:umi:t, apôs exame do processado c 
cun'i,krandn tcn·rn si<],, cumprida' t,>das as cxigi:ncias conlidas na 
Resolução normativa do Senado Federal (n'' 62, de 1975) e no 
rcgimenlo irnerno (:trt. \06, item 11), concluiu por apresentar projeto 
de rcsolu<;ã<>. <tutoriwndo a Prefeitura Municipal de ljuí (RS). a ele· 
v:tr o seu :ttuallimitc de endividamento interno. 

J. ,\ nwti:ria. na {trca do Executivo Federal. foi aprovado pelo 
Conscllw Monetürio Nacional. tendo o Senhor Ministro de Est:tdo 
d:r F:l/enda. em fucc do que preceitua o Parágrafo Único do artigo 3'1 
du Res<lilll;ft<> n•' 62. de 2S de.outubro de 1975. do Scmldo Fcderul. 
cncuminlwdo a matériu ao Senhor Presidente da República. pant 
pnsterior envio ao exame dest:l Casa. nu forma do disposto no arl. 
42. item \'l.thr Constituição. 

.J. l\a úrc:t Je clllllpeti:ncia desta Comissão- constitucionalida· 
de c Jllridi.:ithd.:- nada htt que possa ser oposto uo projeto de rt:so· 
\Ut,;:'ru d:t Ctlllll":l" de F.:orl!llllia. o qual. dessa forma. pot.lerú ter 
tr:rmrta.;:ú' nmma\. 

Sa\:, das(', >111Í'"\cs. I" dl' sctcmhru de I 'l7(>.- (;u,t:am Capan<·· 
nm. l'rt.:,ttkitlc c111 c.\cr..:i<:io - l'uulu llros'11rd, Rcl:ttl>r - Hcnutu 
1-'ntncu · l.t•Íit• < 'lm•c' .. _ Ollu l.t•hmmm- llcnriqut' dt• La Ructllll.' 
- -lll'ilur lliu' --- .Jc"~ l.indnsn -Dirceu ('urdusn. 

I'.\I~ECEI~ES."i''s729c7JO, DE 1976 

PARECER N.0 279, DE 1976 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensa
gem n.0 136, de 1976 (n.0 25S, de 1976, na ori
gem), do Senhor Presidente da República, 
submetendo à deliberação do Senado Federal 
proposta do Senhor Ministro da Fazenda, a fim 
de que a l'refeitura Municipal de Mococa (SP) 
possa elevar em Cr$ 3.400.000,00 (três milhões 
e quatrocentos mil cruzeiros), o montante de 
sua dívida consolidada. 

Relator: Senador Ruy Santos 
Sob exame, o pedido da Prefeitura Municipal de 

Mococa <SPl no sentido de elevar o montante de sua 
dívida consolidada, a fim de que possa contrair em
préstimo, junto ao Banco do Brasil S.A., destinado ao 
financiamento dos serviços de pavimentação asfáltica 
e obras complementares, a serem executaãas em vias 
públicas daquela municipalidade. 

A operação de crédito terá as seguintes caracte
rísticas: 

"A- Valor: Cr$ 7.974, 5 mil (em complementa
ção ao financiamento a ser obtido junto à refe
rida Instituição, no valor de Cr$ 4.025,5 mil, 
independentemente de autorização específica 
do Senado Federal) ; 

B- Prazos: 

1 - de carência: 12 meses; 
2 - - de amortização: 108 meses, devendo a re
posição ser efetuada em 37 prestações trimes-
trais; ·· 

C - Encargos: •' 

1 - taxa de juros: 10% a.a.; 
2 - correção monetária idêntica à das ORTNs; 
3 - taxa de administração de 1% sobre o valor 
de cada desembolso e dele deduzida; 
D - Garantia: Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias (ICMl ; 

Ocorre que o Conselho Monetário pronunciou-se 
favoravelmente. apPnas. a elevação nu valor de Cr$ 
3. 400.000,00 r três mill1ões e quatrocentos mil cruzei
ros) a fim de não ser comprometida a capacidade de 
pagamento daquele Município. 

O empreendimento se enquadra nos objetivos do 
Plano Nacional de Desenvolvimento. 

Assim sendo, julgamos a matéria merecedora do 
nosso acolhimento, na forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N.0 96, DE 1976 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Mococa 
(SP) a elevar o montante de sua divida conso
lidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 É a Prefeitura Municipal de Mococa (SPl 

autorizada a elevar. temporariamente, os parâmetros 
fixados pelo item II do art. 2.0 da Resolução n.0 62/75, 
do Senado Federal, a fim de que possa contratar em
préstimo junto ao Banco do Brasll S A .. no valor dQ 
CrS 3. 400.000,00 (três milhões e quatrocentos mil cru
zeiros), destinado ao fmanClamcnto de servic;os ele pa
vimentação asfáltica e obras complementares a serem 
executadas cm vias públicas daqurla m1micipnlidadr. 
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Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala das Comissões, 14 de setembro de 1976. -
Renato Franco, Presidente em exercício - Ruy San
tos, Relator- Helvídio Nunes- Jarbas 'Passarinho
Luiz Cavalcante- Cattete Pinheiro- Orestes Quér
cia. 

PARECER N.0 730, DE 1976 
Da Comissão de Constituição e Justiça, so

bre o Projeto de Resolução n.0 96, de 1976, da 
Comissão de Economia que "autoriza a Prefei
tura Municipal de Mococa (SP), a elevar o mon
tante de sua dívida consolidada". 

Relator: Senador Otto Lehmann 
Em estudo o Projeto de Resolução n.0 96, de 1976 

da Comissão de Economia, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Mococa (SP>, a contratar empréstimo 
no valor de Cr$ 3. 400.000,00 (três milhões e quatro
centos mil cruzeiros), junto ao Banco do Brasil S.A., 
destinado ao financiamento de serviços de pavimen
tação asfáltica daquela localidade. 

Acompanhando o parecer do Conselho Monetário 
Nacional, a Comissão de Economia julgou o pleito em 
questão enquadrado nos objetivos do Plano Nacional 
de Desenvolvimento, no que tange ao reaparelhamento 
das médias e pequenas cidades, e que a sua assunção 
não deverá acarretar maiores pressões na execução 
orçamentária dos próximos exercícios. 

A matéria obedeceu as exigências Regimentais e 
goza de juridicidade e constitucionalidade. 

Assim, sendo, somos pelaJ aprovação do Projeto. 
Sala das Comissões, 15 de setembro de 1976. 

- Gustavo Capanema, Presidente em exercício - Otto 
Lehmann, Relator - Nelson Carneiro com restrições 
- Leite Chaves - Helvídio Nunes -'Henrique de La 
Rocque - Heitor Dias. 

1'.\RECERES :'1/l's 731 E 732,DE 1976 

PARECER N.0 731, DE 1976 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensa
gem n.0 128, de 1976 (n.0 250176 - na origem), 
do Senhor Presidente da República, submetendo 
ao exame do Senado Federal, proposta. do Se
nhor Ministro de Estado da Fazenda, para que 
seja autorizada a Prefeitura Municipal de !ta
peva (SP) a elevar em Cr$ 9.339.100,00 .(nove 
milhões, trezentos e trinta e nove mil e cem 
cruzeiros), o montante de sua dívida consoli
dada. 

Relator: Senador Helvídio Nunes 
Nos termos do art. 42, item VI, da Constituição, 

o Senhor Presidente da República encaminha ao exa
me do Senado Federal, a Exposição de Motivos n.0 253, 
de 1976, do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, 
relacionada com o pleito da Prefeitura Municipal de 
Itapeva, Estado de São Paulo, no sentido de obter a 
necessária autorização para que o Município possa 
elevar, temporariamente, em Cr$ 9.339.100,0 (nove 
milhões, trezentos e trinta e nove mil e cem cruzeiros) 
os parâmetros fixados pelo art. 2.o da Resolução n.0 

6~, de 28 de outubro de 1975, do Senado Federal, a 
fim de realizar operação de crédito junto ao Banco 
do Brasil S.A., (Fundo de Desenvolvimento Urbano 
- FDU), destinada ao fmanciamento dos serv1ços 
de pavimentação asfáltica a serem ex~utarlos em 
vias públicas daquela localidade. 

2 . As condições básicas da operação são as se
guintes: 

"A-: Valor: Cr$ 9.339.100,00; 

B- Prazos: 

1 - de carência: 15 meses; 

2 - de amortização: 10 anos; 

C -Encargos: 

1 - juros de 10% a.a.; 

2 - correção monetária idêntica à das ORTN's; 

3 - comissão de administração de 1% ; sobre o 
valor de cada desembolso e dele deduzida; 

D - Garantias: Imposto sobre a Circulação de 
Mercadorias (!CM) ; 

E - Destinação dos recursos: financiamento 
dos serviços de pavimentação asfáltica a serem 
executados em vias públicas daquela localidade." 

3. Segundo os registras da Gerência da Dívida 
Pública do Banco Central do Brasil, a situação da 
dívida consolidada interna do Município de Itapeva 
(SP) apresenta-se conforme o quadro a seguir: 
Espécies: Contratos Valor: Cr$ mil 

a) Posição em 31-12-75 

b) Posição em 7-6-76 

c) Redução ocorrida no período 
d) Operação a ser realizada inde

pendentemente de autorização 
do Senado Federal ( *) 

(*) 

CrS 
1.489,2; 

1.319,0; 

170,2; 

3.660,9; 

e) Operações sob exame = 9.339,1; 

f) Situação posterior às contrata-
ções pretendidas = 14.319,0. 

4. Na forma dos parâmetros estabelecidos pelo 
art. 2.o da Resolução n.0 62, de 1975, do Senado Fe
deral, a dívida consolidada interna do Município de 
Itapeva (SP) deveria conter-se nos seguintes limites 
máximos: 

"I) montante global: Cr$ 12.217,3 mil; (*) 

II) ·crescimento real anual: Cr$ 3.490,7 mil; 
III) dispêndio anual: Cr$ 2.318,6 mil." 

5. Com a operação em pauta, aqueles limites 
(itens I, II e III do art. 29 da Resolução n9 62/75), serão os 
seguintes: 

A) - I) montante global: Cr$ 14.319,0 <+ Cr$ 
2.101,7 mm; 

B) -II) crescimento real anual: Cr$ 12.829,8 
C+ 9.339,1 mil); 

C) - III) dispêndio anual: Cr$ 2.925,9 <+ Cr$ 
607,3 mil); 

o Orçamento do Município de Itapeva (SP) para 
o presente exercício apresenta uma previsão de recei
ta da ordem de Cr$ 17.694,6 mil (deduzida as opera
ções de crédito), da qual cerca de 22,5% se destinam 
a atender a investimentos com recursos prôprios ra
zão porque o Banco Central do Brasil entendeu' que 
"a assunção de tal compromisso no valor ple1teado 
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não deverá acarretar àquela Prefeitura maiores pres
sões na execução orçamentária dos próximos exercí
cios". 

7. O Conselho Monetário Nacional, em Sessão 
de 21-7-76, manifestando-se sobre o assunto, reco
mendou a adoção das providências necessárias à ele
vação pretendida. 

8. Como se vê, para que possam ser efetivadas 
as operações sob exame, haverá necessidade de auto
rização específica do Senado Federal, uma vez que; 
após a sua contratação, o endividamento consolidado 
interno do Município de Itapeva ultrapassará os limi
tes que lhe foram fixados pelos itens I, II e III do 
art. 2.0 da Resolução n.0 62, de 1975. 

9. Cumpridas as exigências estabelecidas no Re
gimento Interno e nas normas vigentes, concluímos 
por aceitar o pleito contido na Mensagem n.0 128, 
de 1976, do Senhor Presidente da República, na forma. 
do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 97, DE 1976 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Itapeva 
(SP) a elevar em Cr$ 9.339.100,00 (nove mi
lhões, trezentos e trinta e nove mil e cem 
cruzeiros), o montante de sua dívida consoli
dada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 É a Prefeitura Municipal de Itapeva, Es

tado de São Paulo, autorizada a elevar, temporaria
mente, os parâmetros fixados pelos itens I, II e III do 
art. 2.0 da Resolução n.0 62, de 1975, do Senado Fe
deral, a fim de que possa realizar uma operação de 
crédito no valor de Cr$ 9. 339.100,00 (nove milhões, 
trezentos e trinta e nove mil e cem cruzeiros) junto 
ao Banco do Brasil S.A., por conta do Fundo de Desen
volvimento Urbano - FDU, destinada ao financia
mento dos serviços de pavimentação asfáltica a serem 
executados em vias públicas daquela localidade. 

Art. 2.0 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publica:ção. 

Sala das Comissões, em 14 de setembro de 1976. -
Renato Franco, Presidente, em exercício - Helvídio 
Nunes, Relator- Arnon de Mello- Ruy Santos -
Jarbas Passarinho - Luiz Cavalcante - Cattete Pi
nheiro - Orestes Quércia. 

PARECER N.0 732, DE 1976 

Da Comissão de Constituição e Justiça, so
bre o Projeto de Resolução n.0 97, de 1976, da 
Comissão de Economia, que "autoriza a Prefei
tura Municipal de Itapeva (SP) a elevar em 
Cr$ 9. 339.100,00 (nove milhões, trezentos e 
trinta e nove mil e cem cruzeiros, o montante de sua 
dívida consolidada". 

Relator: Senador Otto Lehmann 
De acordo com o disposto no art. 42, item VI, da 

Constituição, o Senhor Presidente da República, aten
dendo Exposição de Motivos (n.0 253/76) do Senhor 
Ministro de Estado da Fazenda, submete ao exame 
do Senado Federal, proposta no sentido de que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Itapeva, Estado 
de São Paulo, a elevar, temporariamente, os parâme
tros fixados pelos itens I, II e III do art. 2.0 da Reso
lução n.o 62, de 1975, do Senado Federal, a fim de que 
possa realizar uma operação de crédito no valor de 
Cr$ 9.339.100,00 (nove milhões, trezentos e trinta e 
nove mil c cem cruzeiros) junto ao Banco do Brasil 
S.A., por conta do Fundo de Desenvolvimento Urba
no W'DUl. 

2. A Comissão de Economia, após exame mi
nucioso do processado e considerando terem sido 
cumpridas todas sa exigências contidas na Resolução 
normativa do Senado Federal (n.0 62, de 1975) e no 
regimento interno (art. 106, item II>, concluiu por 
apresentar projeto pe resolução, autorizando a Pre
feitura Municipal de Itapeva (SP) a elevar o seu atual 
limite de endividamento interno. 

3. A matéria, na área do Executivo Federal, foi 
aprovada pelo Conselho Monetário Nacional, tendo o 
Senhor Ministro de Estado da Fazenda, em face do 
que preceitua o parágrafo único do art. 3.o da Reso
lução n.0 62, de 28 de outubro de 1975, do Senado Fe
deral, encaminhado a matéria ao Senhor Presidente 
da República, para posterior envio ao exame desta 
Casa, na forma do disposto no art. 42, item VI, da 
Constituição. 

4. Na área de competência desta Comissão -
constitucio.nalidade e juridicidade - nada há que 
possa ser oposto ao projeto de resolução da Comissão 
de Economia, o qual, dessa forma, poderá ter trami
tação normal. 

Sala das Comissões, em 15 de setembro de 1976. 
- Gustavo Capanema, Presidente, em exercício -
Otto Lehmann, Relator - Nelson Carneiro, com res
trições - Leite Chaves - Helvídio Nunes - Henrique 
de La Rocque - Heitor Dias. 

• = Opilração de crédito a ser reallzndn junto ao Banco 
do Brasil S.A. (Fundo de Desenvolvimento Urbano 
- FDU), dentro da dlsponlbllldnde apresentadn 
pela Pre!elturn para contratações Independente de 
nutorlzação do Senado Federal = Cl'$ 3.490,7 mil 
(limite máximo de crescimento pennltldo) + 
Cr$ 170,2 mil (redução do. divido. consolidada ln
terna até 7-6-76). 

• = Receito. total o.rrecndnda em 1975 reo.justnda. em 30%, 
con!orme decisão deste Conselho, em reunl!!.o reo.
llzadn em 16·2·76. 

A) = CrS 1.319,0 mil (posição em 7·6-76) + Cr$ 3.660,9 
mil (operação 11 ser contratada junto ao Banco do 
Brasil S.A. - FDU - Independentemente de o.u
tot·lzação) + Cr$ 9.339,1 mil (operação sob exame). 

B) = CrS 3. 660,9 mil (operação o. ser realizada junto o.o 
Banco do Brasil S.A. - FDU - Independentemente 
de autorização) + crs 9.339,1 mil (opera.ção sob 
exame - Cr$ 170,2 mil (redução ocorrida. nté 
7-6-76). 

C) = CrS 344,9 mil (dispêndio relativo à divida lnternn já 
contratada) + Crs 2.581,0 mil (dispêndio relatlvo 
às operações a serem realizadas nos vnlores de 
CrS 3.660,9 mil e CrS 9.339,1 mll) - exerciclo de 
1978. 

I'ARECERES N~s 733 E 734, DE 1976 

PARECER N.0 733, DE 1976 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensa
gem n.0 134, de 1976 (n.0 256/76, na. origem) do 
Senhor Presidente da República, submetendo à 
deliberação do Senado Federal proposta do Se
nhor Ministro de Estado da Fazenda, a fim de 
que a Prefeitura Municipal de Macedónia. (SP), 
possa elevar em Cr$ 1. 468.500,00 (hum milhão, 
quatrocentos e sessenta e oito mil e quinhentos 
cruzeiros), o montante de sua divida consoli-
dada. · 

Relator: Senador Ruy Santos 
Sob exame, o pedido da Prefeitura Municipal de 

Macedónia (SPl, no sentido de elevar o montante de 
sua dívida consolidada, a fim de contrair emprésti
mo, no valor de Cr$ 1. 468.500,00 (hum milhão, qua
trocentos e sessenta e oito mil e quinhentos cruzeiros) 
junto à Caixa Económica do Estado de São Paulo S.A., 
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destinado ao financiamento dos serviços de pavimen
tação asfált!ca a serem executados em vias públicas 
daquela cidade. 

A operação de crédito terá as seguintes caracte-
rísticas: 

"A- Valor: Cr$ 1.468,5 mil (em complementa
ção ao financiamento a ser obtido junto à re
ferida Instituição, no valor de Cr$ 531,5 mil in
dependentemente de autorização específica do 
Senado Federal) ; 
B - Prazo de amortização: 36 meses; 
C - Encargos: 1) Juros de 10 a.a., pela aplica
ção da Tabela Price; 2) Correção monetária 
idêntica à das ORTNs; 
D - Garantia: Imposto sobre a Circulacão de 
Mercadorias UCMl". • 

O Conselho Monetário pronunciou-se favoravel
mente ao pleito em questão, por entendê-lo compatí
vel com as finanças do Município. 

Entendemos, de nossa parte, que os empreendi
mentos a serem financiados pelo empréstimo se com
patibilizam com o Plano Nacional de Desenvolvimen
to, e geram retorno aos cofres da Municipalidade. 

Assim sendo, julgamos a matéria merecedora do 
nosso acolhimento, na forma do se-guinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N .0 98, DE 1976 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Mace

dônia, Estado de São Paulo', a elevar o montan
te de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 É a Prefeitura Municipal de Macedõnia 

rSPl, autorizada a elevar, temporariamente, os parâ
metros fixados pelos itens I, II e III do art. 2.0 daRe
solução n.0 62/75, do Senado Federal, a fim de con
tratar empréstimo junto à Caixa Econõmica do Esta
do de São Paulo S.A., no valor de Cr$ 1. 468. 500,00 
(hum milhão, quatrocentos e sessenta e oito mil e 
quinhentos cruzeiros) destinado ao financiamento 
de serviços de pavimentação asfáltica a serem exe
cutados em vias públicas daquela localidade. 

Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala das Comissões, em 14 de setembro de 1976. -
Renato Franco, Presidente em exercício - Ruy San
tos, Relator - Jarbas Passarinho - Helvídio Nunes 
- Luiz Cavalcante - Cattete Pinheiro - Orestes 
Quércia. 

PARECER N.0 734, DE 1976 

Da Comissão de Constituição e Justiça, so
bre o Projeto de Resolução n.0 98, de 1976, da 
Comissão de Economia que "autoriza a Prefei
tura Municipal de Macedônia (SP) a elevar em 
Cr$ 1. 468. 500,00 (hum milhão, quatroc~ntos e 
sessenta e oito mil e quinhentos cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada". 

Relator: Senador Otto Lehmann 

Em estudo o Projeto de Resolução n.0 98, de 1976, 
da Comissão de Economia, que autoriza a Prefei~ura 
Municipal de Macedônia (SP), a contratar empresti
mo no valor de Cr$ 1. 468. 500,00 (h um milhão, q ua
trocentos e sessenta c oito mil e quinhentos cruzei
ros) junto i:J. Caixa Econômica do Estado ~e Siio Pau!o 
S.A., destinado ao financiamento de scrv1ço de pavi
mentação asfáltica daquela localidade. 

Acompanhando o parecer do Conselho Monetário 
Nacional, a Comissão de Economia julgou o pleito em 
questão enquadrado nos objetivos do Plano Nacional 
de Desenvolvimento, no que tange ao reaparelhamen
to das médias e pequenas cidades, e que a sua assun
ção não deverá acarretar maiores pressões na exe
cução orçamentária dos próximos exercícios. 

A matéria obedeceu às exigências Regimentais e 
goza de juridicidade e constitucionalidade. 

Assim sendo, somos pela aprovação do Projeto. 

Sala das Comissões, em 15 de setembro de 1976. -
Gustavo Capanema, Presidente em exercício - Otto 
Lehmann, Relator- Nelson Carneiro, com restrições 
- Leite Chaves - Helvídio Nunes - Henrique de La 
Rocque - Heitor Dias. 

PARECERES N9s 735 E 736, DE 1976 

PARECER N.0 735, DE 1976 
Da Comissão de Economia, sobre a Mensa

gem n.0 122, de 1976 (n.0 244/76 na origem) do 
Senhor Presidente da República, submetendo 
ao exame do Senado Federal, proposta do Se
nhor Ministro de Estado da Fazenda, para que 
seja a Prefeitura Municipal de Cruzeiro (SP) 
autorizada a elevar em Cr$ 5.902.300,00 (cinco 
milhões, novecentos e dois mil e trezentos cru
zeiros), o montante de sua dívida consolidada. 

Relator: Senador Helvídio Nunes 
O Senhor Presidente da República encaminha ao 

exame do Senado Federal (art. 42, item VI, da Cons
tituição), Exposição de Motivos (EM n.0 252/76) do 
Senhor Ministro de Estado da Fazenda relacionada 
com o pleito da Prefeitura Municipal de Cruzeiro, Es
tado de São Paulo, no sentido de obter a necessá
ria autorização para que o Mun1cípio possa elevar, 
temporariamente, os parâmetros fixados pelo artigo 
2.0 da Resolução n.0 62, de 28-10-75, do Senado Fe
deral, a fim de realizar operação de crédito junto ao 
Banco do Brasil S.A., por conta do Fundo de De
senvolvimento Urbano (FDU). 

A- Valor: Cr$ 5.902.300,00; 
B- Prazos: 
1 - de carência 15 meses; 
2 - de amortização; 9 anos, devendo a reposi
ção ser efetuada em 37 prestações trimestrais· 
pelo Sistema de Amortizações Constantes; 
C - Encargos: 
1 - juros: 10% a.a.; 
2- correção monetária idênt'ica à das ORTNs; 
3 - taxa de administração de 1% sobre o valor 
de cada desembolso e dele deduzida; 

D - Garantia: Imposto robre Circulação de 
Mercadorias UCM) ; 
E - Destinação dos recursos: financiamento 
dos serviços de pavimentação asfáltica a serem 
executados em vias públicas de três setores bá
sicos daquela localidade. 

2. A Resolução n.0 62, de 28-10-75, desta Casa, 
que revogou a Resolução n.0 58, de 1968, estabeleceu, 
para a dívida consolidada dos Estados e dos Muni
cíp'ios, novos limites máximos, levando-se em conta 
os seguintes critérios: 

"I - o montante global não poderá exceder a 
70% (setenta por cento) da receita realizada. no 
exercício financeiro anterior; 
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II - O crescimento real anual da dívida não 
poderá ultrapassar a 20% (vinte por cento) da 
receita realizada; 
III - O dispêndio anual com a respectiva li
quidação compreendendo o principal e acessó
r'ios, não poderá ser superior a 30% (trinta por 
cento) da diferença entre a receita total e a 
despesa corrente, realizadas no exercício ante
rior; 
IV - A responsabilidade dos :Estadcs e Muni
cípios pela emissão de títulos da .dívida pública 
não poderá ser superior a. 50% (cinqüenta por 
cento> do teto fixado no item I deste artigo". 

3. De acordo com o artigo 2.0 da referida Reso
lução (n.0 62, de 1975), foram fixados para a dívida 
consol'idada interna da Prefeitura Municipal de Cru
zeiro (SP), no ;Jresentc exercício, com base no Ba
lanço Geral relativo ao exercício de 1975, os seguintes 

limites maximos (F'Onte: P::.rcecr do E:mco Central do 
Brasil) 

"a) Montante Global == Cr$ 10.434,1 mil (item 
I>; 
b) Crescimento Real Anual = Cr$ 2.981,2 mil 
Utem II); 
c) Dispêndio Anual = Cr$ 1. 5!l4,8 mil (item 
III)". 

4. Para que se posc.u cfctivar a operação sob 
exame haverá neccssldade de autorização específica 
do Senado Federal uma vez que, após a contratação, a 
dívida consolidada do referido município ultrapassa
rá os limites fixados pelos item II e III do artigo 2.0 

da :::.esolução n.0 62, de 1975, conforme o quadro a 
seguir. 

(Fonte: Banco Central do Brasil) 

Item Dívida Consoli.dada 
ln terna 

Parâmetros estabelecidos ;:>elo 
art. 2.0 da Resolução n.0 62175 * 

Situação posterior às 
contratações pretendidas 

I 
u 

!III 

Montante Global 
Crescimento Real Anual 
Dispêndio Anual 

10.434,1 
2. 981,2 
1. 594,8 

9.192,3 (A) 
8.883,5 (B) 
1.788,G (C} 

• = Receita total arrecadada cm 1975 reajustada em 30%, conformo decisão deste Conselho cm reunião realizada en 15·2-76. 
(A) = CrS ln.3 mil Cposiçl\o. em 30·4·76, da dívida Ji contralda) + crs 3.097,7 mil (opcraçao de credito a ser 

realizada independentemente de autorização especifica do Senado Federal) + C1'$ 5.902,3 mll (operação sob 
exame). 

(B) = Cr$ 3.0D7,7 mil (operação de crédito a ser e!etuada independentemente ele autorização) + CrS 5.D02,3 mil 
(operação sob exnmc) - CrS 116,5 mil (reduçõ.o ocorrida até 30·4·76). 

(C) = Crs 1.788.0 (d!spénclio. pre\"isto parn 1978, relativo ó.s opcrnçõcs de crédito a serem realizadas nos valores de 
Crs 3.097,7 mil e crs 5.!102,3 m!l). 

5. O Conselho Monetár!o Nacianal, em Sessão de 
:H-7-76, aprovou o parecer ão Senhor Relator, no 
sentido da assunçãc ão compromisso era pleiteado 
(Cr$ 5.902.300,00) pelo Municíp'io de Cruzeiro (SP), 
tendo em vista que grande parte do financiamento 
"se reveste de caráter reprodutivo, devendo ensejar 
o retorno de parte do capital investido aos cofres pú
blicos, mediante a cobrança de taxações beneficiárias 
dos serviços a serem executados." 

6. Cumpridas todas as exigênc'ias estabelecidas 
no Regimento Interno e nas normas vigentes, con
cluímos por aceitar o pleito contido na Mensagem n.0 

122, de 1976, do Senhor Presidente da República, na 
forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇAO N.o 99, DE 1976 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cruzei
ro (SP) a elevar em. Cr$ 5.902.300,00 (cinco mi
lhões novecentos e dois mil e trezentos cruzei
ros), o :montante de sua divida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1.0 É a Prefeitura Municipal de Cruzeiro, ES
tado de São Paulo, autorizada a elevar, temporaria
mente, os parâmetros :fixados pelos itens II e III do 
artigo 2.0 da Resolução n.0 G2, de 1975, do Senado Fe
deral, a fim de que possa. realizar uma operação de 
crédloo no valor de Cr$ 5.902.300,00 (cinco milhões, 
novecentos e dois mil e trezentos cruzeiros), junto ao 
Bar.co do Brasil S.f.., r-or conta ào Fundo de Desen
volvimento Urba:lo - ?:'·!!, :.:est~l'l::tda ao :i:umcia.
mento dos serv:ços úe pavimentação asfáltica a se
rem executados em. v1a.s ijúblicas c.i.e três setores bá
sicos daquela. localidaC:e. 

Art. 2.0 Est~ Resolução entra. em vigor na d-'ta 
de sua publicação. 

Sala. das Comissões, 9 de setembro de 1976. -
Ruy Ssr.tos, Presidente em exercicio - Eelvídio 
Nunes, Relator - Au;rusta Franco - Agenor Maria 
- Paulo Guerra - Cattete Pinheiro - Jarbas Pas
sarinho - Franco Montoro. 

PARECER N.0 736, DE 1976 
Da Comissão de Constituição e Justiça, so

bre o Projeto de Resolução n.0 99, de 1976, da 
Comissão de .Economia, que "autoriza a Prefei
tura Municipal de Cruzeiro (SP), a elevar em 
Cr$ 5.902 300,00 (cinco milhões, novecentos e 
dois mil e trezentos cruzeiros), o montante de 
suá. dívida consolidada". 

Relator: Senador Helvídio Nunes 
Com o presente projeto de resolução, da Comis

são de Economia fica a Prefeitura Municipal de Cru
zeiro, :Sstado de São Paulo, autorizada a elevar, tem
porariamente, os parâmetros fixados pelos itens li e 
III do artigo 2.o da Resolução n.o 62, de 1975 do Se
nado Federal, a fim de que possa realizar uma opera
ção de ~rédito no valor de Cr$ 5.902.300,00 (cinco mi
lhões, novecentos e dois mil e trezentos cruzeiros), 
junto ao Banco do Brasil S.A., - F.D.U., dest'ina.da ao 
financiamento dos serviços de pavimentação asfó.lti
ca a serem executados em vias públicas de três seto
res básicos da.quel:l. localidade. 

2. A matéri:J. foi examinada nela Comissão de 
Economia, cujo parecer é favorô.ve·l ao r..tendimento 
da solicitação da Prefeitura M L!llicipal de Cruzeiro 
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(SP), contida na Mensagem n.o 122, de 1976 (n.o 
244/76 - na origem), do Senhor Presidente da Repú
blica. 

3. No âmbito da competência desta Comissão, há 
a ressaltar que o projeto obedeceu ao disposto no art. 
42, item VI, da Constituição, à norma legal (Resolu
ção n.0 62, de 1975) e o estabelecido no Regimento In
terno (art. 106, item ID). 

4. Ante o exposto, opinamos no sentido da nor
mal tramitação da matéria, uma vez que constitucio
nal e jurídica. 

Sala das Comissões, 15 de setembro de 1976. -
Gustavo Capanema, Presidente em exercício - Hel
"!dio Nun~s, Relator - Nelson Carneiro, com restri
çoes - Leite Chaves - Otto Lehmann - Heitor Dias 
- Henrique de La Rocque. 

J>ARECERES N~s 737 E 738, DE 1976 

PARECER N.0 737, DE 1976 

Da Comissã.o de Economia, sobre a Mensa
gem n.0 124, de 1976 (n.0 246/76, na origem), 
do Senhor Presidente da República, submeten
do ao exame do Senado Federal pro}l<lsta do 
Senhor Ministro da Fazenda, para que seja a 
Prefeitura Municipal de Guarani d'Oeste (SP) 
autorizada a elevar em Cr$ 1.000.000,00 (um 
milhão de cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Relator: Senador Jarbas P~rinho. 
O Senhor Presidente da República encaminha 

ao exame do Senado Federal (art. 42, item VI, da 
COnstituição), a Exposição de Motivos (n.0 278/76) 
do Senhor Ministro de Estado da Fazenda relaciona
da com o pleito da Prefeitura Municipal de Guarani 
d'Oeste, Estado de São Paulo, no sentido de obter a 
necessária autorização para que o Município possa 
elevar, temporariamente, os parâmetros fixados pelo 
art. 2.0 da Resolução n.0 62, de 28-10-75, do Senado 
Federal, a fim de realizar operação de crédito junto 
à Caixa Econômica do Estado de São Paulo S.A., 
destinada ao financiamento dos serviços de pavimen
tação a serem executados em vias públicas daquela 
cidade. 

A operação terá as seguintes condições básicas: 
A - Valor de Cr$ 1. 000.000,00 

B- Prazos: 
1 - de amortização: 60 meses; 
C - Encargos: 
l - juros de 10% a.a., pela aplicação da Ta
bela Price; 

2 - correção monetária, aos mesmos índices 
fixados para o salário mínimo habitacional. 
D - Garantia: Imposto sobre a Circulação de 
Mercadorias (ICM) ; 
E -Destinação dos recursos: financiamento 
dos serviços de pavimentação a serem executa
dos em vias públicas daquela cidade. 

:.! • Manifestando-se sobre o assunto, o Conse
lho Monetário Nacional, em sessão de 18-8-76, reco-
mendou a adoção das providências necessárias ao 
atendimento do pedido. 

3. A Resolução n.O 62, de 28-10-75, desta Casa, 
que revogou a Resolução n.0 58, de 1968, estabeleceu 
para dívida consolidada dos Estados e dos Municípios, 
novos limites máximos, levando-se em conta os se
guintes critérios: 

"I -o montante global não poderá exceder a 
70% (setenta por cento) da receita realizada 
no exercício financeiro· anterior; 
n -o crescimento real anual da dívida não 
poderá ultrapassar a 20% (vinte por cento) da 
receita realizada; 
III - o dispêndio anual com a respectiva li
quidação compreendendo o principal e acessó
rios, não poderá ser superior a 30%. (trinta por 
cento) da diferença entre receita total e a des
pesa corrente, realizadas no exercício anterior; 
IV - a responsabilidade dos Estados e Muni
cípios pela emissão de títulos da dívida pública 
não poderá ser superior a 50% (cinqüenta por 
cento) do teta fixado no item I deste artigo." 

4. De acordo com o art. 2.0 da referida Resolu
ção (n.0 62, de 1975), foram fixados para a divida 
consolidada interna da Prefeitura Municipal de Gua
rani d'Oeste CSP), no presente exercício, com base no 
Balanço Geral relativo ao exercício de 1975, os se
guintes limites máximos (Fonte: parecer do Banco 
Central do Brasil) : 

"a) Montante Global = Cr$ 2.004,7 mil .... 
(item I>; 

b) Crescimento Real Anual = Cr$ 572,9 mil 
(item ID; 

c) Dispêndio Anual = CrS 373,0 mil Citem III)." 

5. Para que se possa efetivar a operação sob 
exame, haverá necessidade de autorização específica 
do Senado Federal, uma vez que, após a contratação, 
a dívida consolidada do referido Município ultrapas
sará os limites fixados pelos itens II e III do art. 2.0 

da Resolução n.O 62, de 1975, conforme o -quadro a 
seguir. (Fonte: Banco Central do Brasil): 

Valor em Cr$ mil 

Itens Dívida Consolidada Interna Parâmetros estabelecidos pelo 
art. 2.0 da Resolução n.0 62175"' 

Situação posterior às 
contratações pretendidas 

I 
II 
III 

Montante Global 
Crescimento Real Anual 
Dispêndio Anual 

2.004,7 
572,9 
373,0 

2.883,7 (A) 
1.995,8 (B) 

138,7 (C) 

"• = Receita total arrecadada em 1975, reajl.llltada em 30%, conforme· declsllo deste Conselho em reunião realizada em 
16·2-76. 
(A) = Cr$ 883,7 mil (posição, em 31·5·76, da dívida Jl\ contraída) + CrS 1.000,0 mil (lntegrallzaçOes, prevlstns pnra 

0 presente exercício, relativas à operaçllo de crédito real!zada junto à CEESP em 18-11-75). 
(E) = crs 1.000,0 m!l (!ntegrn!lzaçOes, previstas pnrn 1976, relativas no financiamento obtido junto à. CEESP) _ 

CrS 4,2 mil (reduçl\o ocorrldn até 31-5-70). 
(C) = crs 220,6 m!l (dispêndio, provisto pnrn 1977, relntlvo à divida Jl\ contrnida) + crs 275,6 mil (dispêndio, previsto 

para o referido oxerclclo,. relativo 1\s lntegrnllzaçóes .. a serem renl!zadas no ano em curso, reforcntoo ao 
empré!ltlmo controido junto à CEESP em 18-11·75. 
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6. Assim sendo, para que possa efetivar-se .a 
operação sob exame, haverá necessidade de autori
zação específica da mencionada Casa do Con!?resso, 
uma vez que, além de já ter ultrapassado os hmit~s 
fixados pelos itens II e III do art. 2.0 da Resoluçao 
n.o 62/75, a dívida fundada interna ~e Guar~ni 
d'Oeste (SPl, apó.s a referida contrataçao, tambem 
ultrapassará o limite estabelecido pelo item I do re
ferido artigo. 

7. cumpridas t .da'> as exigências. est:J.belccid.as 
no Regimento Intrrno c nas normas vigentes, con
cluímos por aceita r o pleito contido na Mensagem 
n.o 124, de 1976. dJ Srnlwr Presidente da República, 
na forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N.0 100, DE 1976 
Autoriza a Prefeitura l\lunicitml de Guarani 

d'Oeste (SP) a elevar cm CrS 1.000.000,00 (um 
milhão de cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 É a Prefeitura Municipal de Guarani 

d'Oeste, Estado de São Paulo, autorizada a elevar, 
temporariamente, os parâmetros fixados pelos itens 
I, II e III do art. 2.0 da Resolução n.0 62, de 1975, do 
Senado Federal, a fim de que possa realizar uma 
operação de crédito no valor de CrS 1.000.000,00 <um 
milhão de cruzeiros) junto à Caixa Econômica do 
Estado de São Paulo S.A .. destinada ao financiamento 
dos serviços de pavimentação a serem executados em 
vias públicas daquela cidade. 

Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala das Comissões, 14 de setembro de 1976. -
Renato Franco, Presidente, em exercício - Jarbas 
Passarinho, Relator - Arnon de Mello - Helvídio 
Nunes - Ruy Santos - Luiz Cavalcante - Cattete 
Pinheiro - Orestes Quércia. 

PARECER N.0 738, DE 1976 
Da Comissão de Constituição e Justiça, so

bre o Projeto de Resolução n.0 100, de 1976, da 
Comissão de Economia, que "autoriza a Prefei
tura Municipal de Guarani d'Oeste (SP) a ele
var o montante de sua dívida. consolidada". 

Relator: Senador Otto Lehmann. 
De acordo com o disposto no art. 42, item VI, da 

Constituição, o Senhor Presidente da República, aten-
dendo Exposição de Motivos <n.O 278/76) do Senhor 
Ministro de Estado da Fazenda, submete ao exame 
do Senado Federal proposta no sentido de que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Guarani d'Oestc. 
Estado de São Paulo, a elevar, temporariamente, os 
parâmetros fixados pelos itens I, II e III do art. 2.0 

da Resolução n.0 62, de 1D75, do Senado Federal, a 
a fim de que possa realizar uma operação de crédito 
no valor de Cr$ 1. 000.000,00 (um milhão de cruzeiros) 
junto à Caixa Económica do Estado de São Paulo S.A., 
destinada ao financiamento dos serviços de pavimen
tação a serem executados em vias públicas daquela 
cidade. 

2. A Comissão de Economia, após exame minu
cioso do processado e considerando terem sido cum
pridas todas as exigências contidas na resolução nor
mativa do Senado Federal (n.0 62, de 1975) e no 
Regimento Interno rart. 106, item II), concluiu por 
n presentnr projeto de resolução, autorizando a Pre
feitura Municipal de Guarani d'Oeste (SPJ a elevar o 
seu atual limite dr endividamento interno. 

3. A matéria, na área do Executivo Federal, foi 
aprovada pelo Conselho Monetário Nacional, tendo o 
Genhor Ministro de Estado da Fazenda, em face do 
que preceitua o parágrafo único do art. 3.0 da Re
solução n.0 62, de 28 de outubro de 1975, do Senado 
Federal, encaminhado a matéria ao Senhor Presiden
te da República, para posterior envio ao exame desta 
Casa, na forma do disposto no art. 42, item VI, da 
Constituição. 

4. Na área de competência desta Comissão -
constitucionalidade e juridicidade - nada há que 
possa ser oposto ao projeto de resolução da Comissão 
de Economia, o qual, dessa forma, poderá ter trami
tação normal. 

Sala das Comissões, 15 de setembro de 1976. -
Gustavo Capanema, Presidente em exercício - Otto 
Lehmann, Relator - Nelson Carneiro, com restrições 
- Leite Chaves - Helvídio Nunes - Henrique de La 
Rocque - Heitor Dias. 

1'.\IU:n:RES ~''s 7.W E 7411, DE 1976 

Sobre a Mensagem n9 127, de 1976 (n9 249/761 na 
origem), do Senhor Presidente da República, submNcndo à 
aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro de 
Estado da Fazenda, com manifestação contrária do Conselho 
Monetário Nacional, relativa a autorização à Prefeitura 
Municipal de lpumirim (SC) para elevar em CrS 700.000,00 
(setecentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

1'.\IU~CER ~,, 7.W, DE 1976 
Da C'omiss:io de Economia 

Rdatur: Scnatlur Ruv Santos 
Com a pr~sente Mensagem n9 127. d~ 1976, o Senhor 

Presidente da Rcpública ~ncaminha ao exame do Senado Federal, 
propost•1 com manifestação contrária do Conselho Monetário 
N•1cional. relacionada com a Prcfeitum Municipal de lpumirim. 
bt•1do de Santa Catarina. par•1 devar cm CrS 700.000.00 (se
t~c·~nt<~s mil crut.<tiros) o montante de sua dívida consolid•1d•l. a lim 
de que. uom o produto do empri:stimo, possa financiar a construção 
de um Paço Municipal, naquchllocalidad~. 

2. O cm préstimo teria as seguinte condiçôcs gerab: 
",\-Valor CrS 700.000.00: 
B- l'rams 

I -de ;unotrizaçào: lO anos: 
C- Enc•1rgos: 

I -Juros 9% a.a.: 
2- Cnrreçà<> monctúri•1 idi:ntka i1 d•1s ORTNs: 

D - Garantia: Imposto sobre a Circulação de Mercadorias 
!ICMl: 

I: - DcstilHiçào dos recursos: construção de um Paço 
Municip•ll." 

J. " nwti:ria i: acompanhada da Exposiçf1o de Motivos (EM n'' 
277. de 1976) do Senhor Ministro de Estado da Fazenda. contrúrh1 
ao pleito da l'rcfeitum Municipal de lpumirim (SC), no sentido de 
clcl'ar. temporariamente, os parúmetros l'ix•1dos pelo artigo ~~· da 
Rcs,>llll;iln n•.> 62. de 2S-I0-75, do Senado Federal. a lim de realizar a 
,,pcr,tl,';'to lh: crédito referida. 

-1. 1\ situaçi11> da divida cnthnlidada interna uo Município uc 
I pu mirim (SC) apresenta. segundo d:ldl>S da Geri:ncia da Dívida l'Ü· 
blil:a do Bancn Central dn Brasil. llS seguintes valores; 

r 
1: 
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Espécie: Contratos 

a) Pmi._::to crn .11-1 ~-7S 
h) i'osi<;;'tiiCill .11-S-71' 
c·) Rcdtt</ttl 1111 pcrí11d11 
d) Opcr;tt;;'ttl suh exame 
c) l'osit;:to ap(>s a t.:<llilr:ttaç:H> 

Valor: CrS mil 

1.7X6,S 
1.1>~-l.-l 

I 1>~.1 
700,0 

~-.1~-l.-l"" 

S. A Rcsnlução nl' 62, de I ~75, do Scn:tdo Federal, estahclcccu 
parllll dívidll consolidlldll dos Estudos c dos Municípios. novos limi
tes múxinws lcvllndu-sc cm contll os seguintes critérios (llrt. 2'!, itens 
I. li. III c IV): 

"I- O montllntc globlll niio poderá exceder a 70% (sctcnt:t por 
<.:cnto) d<t re<.:cit:t reali!.llda no exercício linancciro: 

li- O crc><.:irnento rcllillnual dll dívida não podcrCt ultrllp<tssllr 
a ~Ot:i. (v intc pnr <.:cn to) dll receita rcalilllda: 

III- O dispêndio <tnual com a respectiva liquidação compreen
dendo o principal c acessórios, não poderá ser superior a 30% (trintll 
por <.:cnto) d<t dil'crcnç<t entre li receita total c a despesa corrcnt:t, 
rcllliilldlls no exercício <tntcrior: 

IV - A rcspnnsllbilidadc dos Estados c Municípios pela cmis
s:to de títulos du dívidll pública niio poderá ser superior li so•;; 
(<.:inqíicntll por c.:cntll) do tcto fixado no item I deste artigo." 

6. Nll l'orm<t do llrt. 2'-' du Rcsoluçfto n'-' 62. de I ~75, li dívidll 
<.:onsolidlldll intcrnu dcvcrill situllr-s..: nos seguintes limites máximos 
(rc<.:cttll totlll de 1'175 relljustlldll cm .10% wnforme decisão do 
Conselho Monctúrio Nucionui): 

"I) montuntcglobul: CrS 1.969,2 mi): 
li l <.:rcsc.:imcnto re:tlllnual: CrS 562,6 mil: 
III l dispêndio <tnuul: CrS -!46. 7 mil." 

7. Entrctuntn,lllltU<tl dívidu consolidadu do referido Munidpio 
jú ultrapassa ll limite mencionllúo tll> item III do pllr:ígrafu antcriur. 
unw lct que o dispênúio llnual previsto para o cxcr..:icin de 1977 é Úll 
ordem de CrS 7S.1.~ mil. 

X. i'arll <..JLIC puúcssc ser cl'etivaúll li opcrllçiio cm p<tuta. lwvcria 
nc<.:essidade de liUtori~:tçiin espcdl'i<.:a urna vcl 4uc licllrill extrll
pollldo n limite lixllúo peln it..:m III. ún art. ~·~ dll Rcsoiuçiio n•• 62, de 
llJ75. wnl'orm.: se v.:ritica a seguir: 

"Situação posterior à contratação pretendida: 

I- 1\lnntante gluhal 
li- Crcscimcntu rc:tl anu:tl 

III - Disrénúin anual 

Valor: CrS mil 

2J2-l.-l(Al 
5.17,9 ( lll 
XX6,1l(C) 

t•l::. Receita t1Hal ~~m:c~td;aJa crn 1975. rct.tju.-.t;td:t crn JO"i, l'Oilfllrmc: U~.:ci,:'hl dc .. tc 
( \m,ciiHl cm r~.:uni~to r!.!alit:tdól cm I ll-~-7h. 

(:\ l"'" CrS 1 .6~~,.; mil ( rlhh;;'HI do cndi\ id.11ncnw cm J 1·5· 7h) + CrS itlO,O nu I 

lorcr;P,;úo "'h c\amr.:J. 
(R) .. CrS 700,0 mil (orcr~u;Ju soh r.:~amc)- CrS 16~.1 mil (rcJucào m:l1rrida ati: 

.11 .;. 71>. 
({'):; CrS 7~J.1mil (Ji,ri:ndin prc\'isttt p;H:~ Pl77, rdatinl it dh-idotjú l.:llntrait.I<~J • l'rS 

1 JJA mil ( di .. pi:ndhl pn:\ ishl para o rcfcridll C\cn.:kill, r~.:lati\ ll ~ llpcr;tt.:;'tll \lth c.\Otmcl. ·· 

'1. Conw st: nbscrva Úll L.:i Orçam.:ntúrill, a Pr.:fcitur:t cm qucs
t;tll apreselltll margem úe roupança neglltivu. r:táo rda qu:tl. cm 
fa~e da llus~neia d.: con ··.;ôcs l'inanc..:iras dcrnonstrlld:is. considcr:t o 
Conselho Mnnt:túrio Nacion:tl não ser :tconselhúv\!1 qualquer dc
l'llç:'to tempnrúri:t. nn rresente .:.xerdcio, dos pur:'tmetros 
estubclecidos para a dividu consolidada interna daquela Municipllli
dllde reln arti!,!n 2'-' d:t :tluúida R.:soluçào n'-' 6~/75. 

10. Nll fnrrna do artigo J•• da Rcsoluçiill n" li~. de 197~. <l 

Senadu l·cder:tl t.lcvcria cxamin:tr o pedido de CH"c·, ·. ion:tltdadc, dc'
de que cm qu;tlqucr hipútcsc, fosse apresentada cab:tl c minu<.:in>a 
fundllmenta<,;:'lll do pcdiúo pdo Cnnsdho t'vlonetúrio Nu<.:ional, o que 
tt:'tu owrreutw presente 1\lensagcm. 

11. A"i111. cunsiderandnu pronunci:nncnto <.:nntrCtrio do Poder 
1-..\t.:l."llttl ''· upina mns pdu llrquiv:uncnto úa 1\h:nsagcm n'-' I ~7. de 
1'171•. dt~ Senlwr l'resiúcntc da Rcplihli..:a. 

Sal:t das C•lllli>Si>es, l-I de setembro úc 1976.- Rt.•n:lfu Frant.·u, 
Presidente cm c.\crciL:in- 1!111 Sautu,, Relator- Mnou dt.• .\ldlu
Jarbas l'assarinho- Helvidi~ Nunes- Luiz Cavalcante- Cattete 
Pinheiro- Orestes Quércia. 

1'.\l~ECEI~ .'i'' 7-10, I> E 1976 
Da Cumbs:iu de Cunstituiçàn c .Justiça 

l~d:llnr: St.·tmdur llclvidiu :'l/unes 

Vem ao exatne desta Comissão a Mcnsag~m n'-' 127, de 1976, do 
Senhor Prcsid~nte úa Repúblicll. qu~ ~ncaminha Exposição de 
Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, relacion:tda 
t.:nlllll Prel'citur:t Municipal úe lpumirim. Estado d~ Santa Clltarina, 
parll elcvllr cm CrS 700.000,00 (s<!lcccntos mil cruzeiros) o montante 
de sull divida consolidad:t, a fim de qu.:, com o produto do emprésti
mo. possa llnundllr a construção de um Pllço Municipal, naquela 
loclllidad.:. 

2. A referidll Exposição de Motivos se f:.1z acompanhar do 
pllrcccr do Consdho Monctúrill Nacion:tl. COfltrário ao rrcs~nte 

pleito. uma ve1 que a Prefeitura Municipal d.: lpumirim, llprcscnt:t 
mar~:em de poupança negativa, r:tâo pda qual, cm fac.: da ausência 
de conúiçlies llnancciras demnnstraúas, consid.:rou aquele Conselho, 
n:to ser compatível qu:tlqucr elevação t~mror:íri:t. no presente 
c.\Crd<.:io, úos par:'unetros .:st:tbelecidos para a dívida consolidadll 
tnt.:rnll daquela 1\1 uni<.:ipalidad.:. pcln artigo ~·~ da Resolução n'-' 62. 
de llJ75, úo Scnad<J F~deral. 

J. A Cnmissiio d.: Economia, na forma regimental. examinou 
ampla c Ú<!lalhadam.:nte o processaúo c concluiu 4uc "na forma do 
artigo .1'' da RcsoluçÜ<.J nl' 62. de 1975, o S.:nado Federal d~verill 

c.xaminar o pedido d.: .:xcepcionaliúade. d..:sdc qu.: cm qualquer 
hipútcsc, fosse aprc,.:ntaJa cllbal c minuciosa l'undamentaçfto do 
pedido pelll Cnnsclho Monetário N:tcion:tl, o 4uc não ocorreu na 
presente mcns:tg.:m". 

-1. Considcrando 4ue o pronunciam..:nto do Podcr Executivo i: 
wntrúrio ao pcúido por já cstllrt:m e.xccssivllmcnte extrapollldos os 
pllr:imctros cstllhdecidos pelo urtigo 2'-' da Resoluç;to n'-' 62, úe 1975, 
.:. hlant.:ndo o m..:smo .:ntendimcnto da Comissão d~ Economia, 
opinamos pcln llrquivmnentll úa Mcnsllgem n'' 127. de )976, do 
Senhor Presidente da Rcpúhlica. 

Sala das Comissõ~s. 15 d.: setembro de 1976. - Gustavo 
· Cap:uwma, ~'resitl.:ntt: cm ..:xercido- llclvidio ~unes, Reluto r
~t.·l•cm C:trrwiro- I.dte Chaves - Otto Lchmann - Heitor Dias
llcnriquc de l.a RocciUl'. 

o Sll. I'IU:SIIli·Sn: (i\l:tgalh;tcs Pintn)- O bp.:dicntc lidn 
vai :1 public:a.;:w. 

Sohrc a mcs:t, projeto de lei que serú lido pdo Sr. 1'-'-Secretúrio. 
C lido o s.:guinte 

I'RO.J ETO DE LEII>O SENADO i\/'-' 2J4, DE 1976 

·''"':,:ur:t direito~ :1 prumo~iin l' uprn,·ritamt.•ntu do cmprc
gudut.•m :tli\idadt.• prin1tiva dt.•lmhilit:tçiiu Clualiticada. 

O Cungrcsso N:tcional dccn.:t:t: 

:\rt. 1'1 Os parúgral'ns 2'' c-''-' úo art. -!61 da Cunsnlidllt;:to das 
l.eis d,, Trahalho,:tprovada rdn Decreto-Lei n'' 5.-!52. de I'-' úe main 
de 1'1-lJ.pllssam a vigorar cnm a scguint.: redaçf10: 

"~ 2'-' Os úi,positiv,>S \leste artigo n;to prcv:tlec~riio 
l)ll:tllllo '' ~mpregadur tiv.;r )lCS>••al t>rgani1.ado <:111 L)Ulldro de 
c·arreira. hip(>t~sc cm que as protliLlt;Úcs devcr:"to ser feitas, 
lllternadamcntc. pnr merecimento c por ::ntiguidadc, úcntro 
de c:lldll catc.:~nria prnl'issional c nível de <.:arreira. 
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~ )Q No caso do parágrafo anterior, o empregado que, 
desviado de suas funções na empresa, exercer por período su
perior a dois anos, atividade privativa de habilitação 
qualificada, será aproveitado nas funções efetivamente 
desempenhadas, observado, quanto a salário, o disposto nes .. 
te artigo." 

Art. 2Q Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
revogadas as disposições em contrário. 

Justificação 

O art. 461 da Consolidação das Leis do Trabalho tem a seguin
te redução, que lhe foi dada pela Lei nQ 1.723, de 8 de novembro de·· 
1952: 

"Art. 461. Sendo idêntica a !unção, a todo trabalho de 
igual valor. prestado ao mesmo empregador, na mesma 
localidade, corresponderá igual salário, sem distinção de se
.\u, uadonalidadc ou idade. 

~ IQ Trabalho de igual valor, para os fins deste capítulo, 
será o que for feito com igual produtividade e com a mesma 
perfeição técnica, entre pessoas cuja diferença de tempo de 
serviço não for superior a dois anos. 

~ 2Q Os dispositivos deste artigo não prevalecerão quan
do o empregador tiver pessoal organizado em quadro de car
rc:ira. hipótese em que as promoções deverão obedecer aos 
criti:rios de antiguidade e merecimento. 

~ J• No caso do parágrafo anterior, as promoções 
dcvcrfto ser feitas alternadamente por merecimento e por anti
guidade, dentro de cada categoria profissional." 

Desta redução, resulta que, quando existir quadro de carreira 
organizado na empresa empregadora, as promoções dos empregados 
obedecerão, alternadamente, os critérios de antiguidade e de mereci
mento. Assim, à regra mencionada no "caput" do art. 461, segundo 
a qual "todos os que estejam nas mesmas condições de serviço de
verão receber o mesmo salário", decorrência do princípio constitu
cional do "salário igual para trabalho igual", acrescentou-se essa 
norma também indispensável, da permissão de o empregado mais 
antigo ou o mais capaz estar em situação diferente e melhor 
remunerada em face da peculiar organização da empresa e condições 
ajustadas pelos próprios interessados. 

O que se quis, na prática, com as disposições vigentes do art. 461 
e seus parágrafos foi preservar, nas mãos do empregador, uma das 
peculiaridades do poder diretivo sobre a empresa, de tal modo que, 
respeitado apenas o principio da igualdade de tratamento salarial, a 
esse - empregador - continuasse cabendo a faculdade de realizar 
melhorias salariais e promoções. 

Embora contendo claro objetivo de favorecer o empregado, os 
parágr,fo~ 2Q e )Y do f•rtigo, deixaram de consignar particularidades 
que torn~riam mais abranb~ntcs ~ efic.1zes os direitos que asseguram. 
Essas particularidades podem ser assim sintetizadas. 

a) fazer com que as promoções se dêem dentro de cada catego
ria prolissional e nível de carreira; 

b) fazer com que seja aproveitado, na função para a qual se exi
ja qualilicação especial, o empregado que por mais de dois anos este
ja exerc~ndo tal função. 

A redução proposta, aperfeiçoa os dispositivos do artigo 461, 
compatibilizando-os com o espírito que os inspirou e restringe o 
.:xcesso de arbítrio atualmente concedido ao empregador. Ali:m dis
so, incorpora ao texto consolidado, a respeito de reenquadramento 
d.: empr.:gado qu.: exerce na empresa, função diversa da estabelecida 
no contrato d.: trabalho, o .:ntendimento dos Tribunais, manifesta
do. entn: outros, nos seguintes Acórdãos: 

"Reclamação Trabalhista- Admissão como "Auxiliar. 
Técnico" - Atividade r.eal de "G.:ógrafo" - Direito aos 
salúrios do cargo de melhor qualificação - Data de sua 
.,;.,i•ncia -O emnr.:gado. admitido como "auxiliar técnico" 

do INCRA, porém, exercendo as funções de "geógrafo", tem 
direito aos salários logo efetivamente desempenhado. Toda
via, como a função depende de diploma ou titulo de habilita
ção, as vantagens devem ser pagas a partir de quando a 
reclamante obteve o licenciamento universitário" (Recurso 
Ordinário nQ 2.064 - RS.. TFR, publicado no D j de 
?4-n-7n. oág 4.746); 

"Exercendo em caráter permanente, função técnica 
diversa e de maior hierarquia, faz jus o empregado não só aos 
respectivos salários como a novo enquadramento" (Recurso 
de Revista nQ 01801/72, TST, Decisão n9 965. in D.J. de 
25-9-76. oág. 6.366); 

"Provocado o exercício de função superior àquela na 
qual s.: achava classificado, impõe-se o reconhecimento do di
reito à promoção pela via da reclassificação ou pela equipara
ção" (Recurso de Revista nQ 02836/70, TST, publicado no 
I>.O.ll. no então Estado da Guanabara, em 28-12-70): 

"R.:clamação trabalhista- /\Iteração contratual tácita 
- O exercício de determinada função, diversa daquela para a 
qual o empregado foi contratado e por longo tempo, importa 
em alteração tácita do contrato de trabalho. À empregada 
admitida como Servente e ora prestando serviços de Auxiliar 
de Administração. tendo a seu cargo, entre outras tarefas, a 
revisão de coritas médicas e hospitalares, não é possível negar 
as conseqüências do desvio" (Recurso Ordinário nY 2.046-
RS. TFR. publicado no D.J. de 24-6-76, págs. 4.745/6). 

A nova redução, impede, ainda, que o empregador usufrua por 
muito t.:mpo (mais de dois anos) do trabalho e do esforço de um 
empregado comum na função de empregado qualificado, sem reco
n hcc~r a esse trabalhador as vantagens salariais' inerentes às funções 
qu~ ele ef.:tivam~nte desempenha. 

A pres.:nte proposição,'além de atender a rigorosa exigência de 
justiça, representa uma contribuição para o descongestionamento do 
Pod.:r Judiciário. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1976.- Franco Montoro. 

Ãs Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação 
Social. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- O projeto lido será 
publicado e remetido às comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. I Q.Secretá-
rio. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N9457, DE 1976 

Senhor Presidente: 

Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro a trans
crição nos Anais do Senado Federal, dos discursos de saudação 

. proferido ontem no banquete ofer.:cido pelo Imperador Hiroito, no 
Palácio lmp.:rial do Japão, ao Presidente Ernesto Geisc:l e o de agra-
decimento do Pr.:sid.:nte da República Federativa do Brasil. 

Sala das Sessõ.:s, 17 de setembro de 1976.- Lourival Baptista. 

REQUERIMENTO NY456, DE 1976 
Senhor Pr.:sidente: 

Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro a 
transcrição nos Anais do Senado Federal do discurso proferido em 
Tóquio, ontem, pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli
ca, General Ernesto Geisel, no almoço que lhe foi oferecido por 
.:mpresários Japoneses. 

Sala das Sessões, 17 de s.:t.:mbro de 1976.- Lourival Baptista. 

lmQUEIHMENTo NY4Ss, DE 1976 
Senhor Presidente: 

Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro a trans
crição nos Anais do Senado FcdcrJI do discurso proferido em Tó-
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4uio. onl~m. pcl" !Vltnistr,l 1\;:~rcd,l da Silv~ira na abertura da Ret. 
ni~o c,msultiva Ministerial Brasii-Jap~o. 

Sala das Sessões, 17 àc sctcmbr•.> d~ 1976.- Lourivnl B:1ptista. 

O SI:. !'I:ESIDE:'-iTF (Magalh<ics Pinto)- Os rc4ucrimcntos 
lidos ser~o publicados :\ nos termos regimentais, submetido~ ao 
cx:tm~ da Comi~s<io Din:tora. 

So1Jrc a mesa, outro requerimento que vai ser lido pelo Sr. I\'
Sccretúrio. 

1: i ido c aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N9 459, DF: 1976 

i~os lermos tlu art. 313 do Regimento Interno, requeiro dir.pen
sa de intcrstíci•J Cj1révia distribuição de avulsos para o Projeto de Lei 
do Scnauo n'l 145, de 1976, a l'it)l de que ligurc na Ordem do Dia da 
Scss~w scguintt.:. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1976. -ltumar Franco. 

O SJL I'IU:Sli>E:1\'I'l~ (Magalhães Pinto)- A matéria a que se 
refere o r;qucrimcnto aprovado figurará na Ordem do Dia daSessão 
seguinte. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOUR!V,\L BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

/\qui estou para cumprir um dever que me é profundamente 
doloroso. O de registrar o falecimento repentino, ocorrido na noite 
de ontem, cm Salvador. do Dr. Jos~ Dantas Prado. um dos m:tis ilus
tn.:s fiihns de Sergipe, h~ muitos anos radicado na Bahia. 

Uma J,mga c fraternal ami1ade me lig::v;t a José Dantas Prado. 
Fomos ;unigos durante quase mcic: sécu!c1 desde os tempos de 
internato no l'dho Colégio António Vi~ira, em Sall'ador. i'udcm as
sim os nobres Colcg:ts avaliar a ~muÇilo que 'into neste momento, 
pois jam:lis im:~gin~i ocupares<'· ;,-;:,,Jn:: rara fazer o necrológio de 
pessoa t~o ljUt.:ritla, t~o intir.1amcntc ligada u mim desde os tempos 
de infüncia. 

O Sr, auy Santus (:\REi'/:\ --· :3:\) - Permite-m~ Y. Ex" um 
aparte'? 

O SR. LOUIÚVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Com pra
zer, eminente Senador Ruy Santos. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Quero solidarizar-me 
com a manifestação de pc~ar de V. Ex•, porque cu era um grande 
admirador do Dr. José Prado, e a Bahia deve-lhe serviços no Tri
bunal do Trabalho de Salvador. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Agradeço 
a V, Ex~. eminente Líder Sc.:nador Ruy Santos seu testemunho, a sua 
solidariedade ao nosso pesar. que não é só de Sergipe, mas também 
da Bahia, pelo desaparecimento desse íntegro juiz. 

Homem digno, culto, probo, honrado e inteligente, José Dan tas 
Prado nasceu a g dc abril de 1913, em S3nta Rosa de Lima, no 
Estado de Sergipe. Fez o curso secundário no Colégio Antônio 
Vieira, na Bahia, e o de Bachurd em Ciências Jurídicas c Sociais na 
Faculdade de Direito da Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro. 

Dedicou sua vidu toda ao Direito c, principalmente, à Justiça do 
Trabulho. Foi Juiz Presidente da Primeira Junta de Conciliação c Jul· 
gamento da Justiça do Trabalho cm Aracaju, des.de a su~ criação. 
Transferindo-se para Salvador, cm 1969, como Jutz do Tnbunal do 
Trubalho da 5• Rcgiiio, graças aos seus grandes méri~os, como ~st.u
dioso do Dir::i(o do Trabalho, bem como às suas Virtudes de JUIZ, 

ni:io turdou a galgar a própriu Presidência do Tribunal, por. duas 
vezes. Era bastante cstimuuo c respeitado por seus colegas, amtgos c 
todos aqudcs lJUC com ele rrivavam. 

O Sr. lknriiJUC de Ln l~ocquc (ARENA- Mt\)- Permite V. 
Ex'! um anart~'! 

O SR. '.m::m·.\o. t:.',!''llSTA (ARENA - SE)- Com 
muito praLcr, cmin~ntc Senador Henrique de La Rocque. 

O Sr. lh·nrÍIJIIC i!c !.a l~ucquc (ARENA- Mi\)- Mais um se 
l'oi. José Prado. Aintla recentemente, nobre Senador Lourival 
13;~rtista. quando V. Ex' me ofertava uma fotografia cm que nós 
todos, muito jovens, crianças. mc,mo, curs:'tvamos o Antônio Vieira. 
ele Iii cstava.'N:to tinha, então, sequer 18 rrimaveras. Foi um ótimo 
colega c admirável companheiro. Eles eram cxatamentc trés irmãos, 
c recordo-me de todo>. Ficou agora apenas um. Mas a vida é: isso 
mesmo, Senador. Sei que o seu coração i.: sú lúgrima, aquela que, por 
tão emocionada, lhe falta forca. sequer, para se extravasar no pranto 
externo c descontraído. As ~mizadcs de inf:incia jamais perecem, elas 
são estruturadas cm um:i sinceridade que não conhece ainda os 
embates da vida aberta. daquela onde dcj'l:tramos com os desajustes c 
diferenças. Elas não fenecem c qu:mdo um dos nossos parte é como 
se !'ora algo de nôs mesmos que com ele segue também. Resta-nos o 
~onsolo, nobre Senador, de que José Prado travou o bom 
combate, lutando ao l<ldo daqueles que lhe eram queridos. Ele já te
ve. por certo, o amplcxo da ct•:rnidade c que não esqueça que, nós 
outros, aqui, haveremos de rezar para o Deus Todo-Poderoso pela 
sua p:tz ctern:~ c relo seu descanso, que, sem dúvida. será puro como 
foi a sua alma V. Ex• sabe bem que a sua residi:ncia estava conexada 
com a dele, uma próxima à outra. Respeito, pois, e não desejo pros
seguir no meu arartc, a sua profunda, a sua imensa mágoa com a par
tida do companhciro que, desde ceda, soube I h~ querer bem. 

O SR. LOVRI'.'AL BA!'T!STA (ARENA- SE)- Sou muito 
grato a V, Ex•. eminente Senador Henrique àe La Rocquc, também 
meu companhdm, meu grand<: amigo, meu colcp desde os idos de 
1'!~7. no velho c querido Col~gio Antônio Vieira, na Bahia. V. Ex•, 
Jns~ Prado, cu c tantos outros como seus irmãos Carlos, Antônio e 
Jo~o Prado. ~n!im, todos que conosco viveram, criaram-se, 
cducaram-s~ c moldar~1:1 a sua personalidade naquele velho colégio 
jesuíta, hoje, na id:tde cm que estamo~;. sentimos muito quando nos 
clwgam essas notícias, como :1 que me chegou na noite de ontem. 

Estive com Jos~ Pr::do h:í poucos dias cm Aracaju. Saía de sua 
<:asa, 4uanllo nus ~ncorttramus. Conversamos um pouco, pois cu 
minutos depois, deveria tomar o avião para Brasília. Nunca poderia 
prever que seria a última vez que nos encontrávamos. 

A morte ~ inexorável e, bem disse V. Ex•. as amizades de 
infúncia não acabam, continuam e crescem cada vez mais. O que há é: 
o sentimento de cada um de nós e choramos, lastimamos aqueles que 
já s~ !'oram c estão indo, deixando saudade, dor e se?t!mento eterno: 

Exerceu, tamb~m. o magistério quando restdta em AracaJU, 
tendo sido professor d~ Direito d:J Trabalho da Faculdade de Direito 
d:t Univasidade de Sergipe. Foi agraciado com a comenda do 
M~rito do Trabalho e reccbcu o título de Cidadão da Cidade de 
Salvador. 

Com a morte de José Dantas Prado, desaparece uma das figuras 
de maior valor da vida scrgipana, que durante sua existência 
dedicou-se ao trabalho, ao estudo (: à justiça. Hoje, sua família. seus 
amigos c Sergipe choram o seu desaparecimento. 

O scu corpo será levado, hoje, para Aracaju, onde será velado, 
recebendo homenagem especial da Faculdade de Direito da Universi
dade Federal de Sergipe. Depois, será conduzido para Santa Rosa de 
Lima, sua terra natal, onde será sepultado, conforme seu desejo. 

Desejamos neste momento externar o nosso profundo senti
mento aos membros do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, ao 
qual ele serviu com o brilho da sua inteligência, larga cultura jurídica 
e invulgar talento, sem dúvida, enriquecendo os Anais daquela Corte 
com seus pareceres c sentenças. Não exagero ao afirmar que, como 
cu, c os sergipanos. tamb~m estú de luto a Justiça do Trabalho. 

Fazendo este n;gistro, prestamos homenagem, também. ao 
granue amigo de quase cinqUenta anos, cuj:1 morte constitui l'ortc 
golpe para mim. Envi:unos, Sr. Presidente, nosso sentido pesar à sua 
digna esposa. D. l--lort~ncia Parente Prado, a seus filhos, genros, 
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noras. cunhados, sobrinhos e a seus irmãos João, Yolanda, Maria 
Olívia e Maria Ccli Prado de Oliveira. (Muito bem!) 

O SR. I'RESmENTE (Magalhães Pinto)- Passa-se à 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n'' H3. de 1976 (apresentado pela Comissão de Economi~ .. 
como conclusão de seu Parecer n9 694, de 1976), que autori
za a Prel'eitura Municipal de Cabo (PE) a elevar, em 
CrS l:\.7.10.570,95 (oito milhões, setecentos e trinta mil, 
4uinhentos e setenta cruzeiros e noventa e cinco centavos), o 
montante de sua divida consolidada, tendo 

PARECER. sob n9 695, de 1976, da Comissão: 
-de C'onstitciçiio c Justiça, pela constitucionalidade e 

j u rid i cidade. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 

(Paus~t.) 

Aprovado. 
O projeto vai à Comissão de Redução. 

O SR. !'RESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 2: 

Discussão. em turno único, do Projeto de Resolução n~ 
X4, de 1976 (apresentado pela Comissão de Economia como 
conclusão de seu Parecer n9 696, de 1976), que autoriza a Pre
l'citura Municipal de Caçapava (SP) a elevar em 
CrS 6.912.100,00 (seis milhões, novecentos e doze mil e cem 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER. sob n9 697, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade. 

Em discussão o projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, encerra

rei a discussão. (Pausa.) Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
A mati:ria vai à Comissão de Redução. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 3: 

Discussão, em turno ún :co do Projeto de Resolução n9 
S5, de 1976 (apresentado pela Comissão de Economia como 
conclusJo d. seu P recer n• 698, de 1976), que au • • iza a Pre-
1eitur~t Munictpal de ltaquaq .ecei;;ba (SP). a elevar em 
CRS 5.173 000,00 (ctnco milhões cento c setenta e três mil 
cruzeiros) o montante de sua dívtda consolidada, tendo 

PARECER, sob n9 699, de 1976, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pda constitucionalidade e 

juridicídade. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Nào havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 

(Paus;!.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão de Redução. 

O SI~. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 4: 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n9 
S6, de 1976 (apresentado pela Comissão de Economia como 
conclusão de seu Parecer n9 700, de 1976), que autoriza a Pre
l'eitura Municipal de Jacareí (SP) a elevar o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECER. sob nY 701, de 1976, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidadc. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão de Redaçào. 

O SR. l•RESmENTE (Magalhães Pinto) -Item 5: 

Discussão. em turno único, do Projeto de ResoÍução n9 
S7. de 1976 (apresentado pela Comissão de Economia como 
conclusão de seu Parecer n9 702, de 1976), que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Rondonópolis (MT) a elevar o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER. sob n9 703, de 1976, da Comissão: 
- de Constituição c Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade. 

Em discuss:tull projeto. (Pausa.) 
Não havendo 4uem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão de Redução. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 6: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 
!:!!:!, de 1976 (apresentado pela Comissão de Economia como 
conclusão de seu Parecer n9 704, de 1976), que autoriza aPre
l'eitura Municipal de São Francisco (SP), a elevar o montante 
de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER. sob nY 705, de 1976, da Comissão: 
- tlc .: 'onstituiçào e Justiça, pela constitucionalidade e 

juric.lic·id;~dc. 

Em discussrw o projeto. 
Se re·~hum d. ·s Srs. Senadores desejar usar da palavra, cncer

rMel a discus·ào. (Pausa.) E ~~;rada. 
Em votJçào 
Os Srs. Se·,adores que o aprovam pcrman..;çam s.:ntados. 

(Pausa.) 
Aprovado 
A matéri.t va1 ú Comissão de R e dação. 

O SH. PRESIDENTE (Magulhãcs Pinto)- Esgotada a mati:ria 
constante du Ordem do Dia. 

Sobre a mesa. redações tinais dos Projctos de Resolução n''s 83, 
X4. H5. H6, H7 c HX. de 1976, aprovados na Ordem do Dia da presente 
Sessão c que. nos termos do par:ígraro único do art. 355 do Regi
mento Interno. se não houver objcçào do Plenário, serão lidas pelo 
Sr. IY-Se··rctário. (Pausa.) 
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São I id:~s as seguintes 

I'Al~ECER NV741, DE 1976 
Comissão de Redaçào 

l~cdaç:in final do l'rnjcto de Resolução nl' !!3, de 1976. 

Rclatnr: Senador 1\lcndcs Canale 

,\Comissão li<: R~dução :~pres~nta a rcdaçào final do Projeto de 
R~soluçf1u nl' ~J. d~ 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Cabo (1'1::) :1 elevar cm CrS X.730.570,95 (oito milhões, setecentos c 
trinta mil. quinhentos c setenta cruzeiros c noventa c cinco centavos) 
o montante de sua dívida consolidada. 

Sala das Comissões, 17 de setembro de 1976. ,..- Renato Franco, 
Presidente -1\lcndcs Canale, Relator- José Lindoso. 

ANEXO AO PARECER N9 741, DE 1976 

Rl·daç;io final dn Projeto de Resolucào nY K3, de 1976. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 
42, inciso VI. da Constituição, c cu, , Presi-
dente, promulgo a seguinte 

l~esoluçàn n•.o , de 1976 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cabo (PE) a elevar 
cm CrS X.7J0.570,95 (oito milhões, sefecentos e trinta mil, 
quinhcntos c sctcnta cruzciros c noventa c cinco centavos) o 
montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. )I' É a Prefeitura Municipal de Cabo, Estado de Pernam
buco, autorizada a elevar, temporariamente, o parâmetro fixado 
pelo item 11 do artigo 2'' da Resolução nY 62, de 1975, do Senado 
Federal, a lim de que possa realizar uma bperação de crédito no 
valor de CrS I:L730.570,95 (oito milhões, setecentos e trinta mil, qui
nhentos c setenta cruzeiros c noventa e cinco centavos), junto ao Ban
co do Estado de Pernambuco S.A., nu qualidade de agente finan
ceiro do Banco Nacional da Habitação, destinada ao financiamento 
dos serviços de implantação c pavimentação e do complexo viário 
das Vilas Esperança, Santo Inácio e Social Contra o Mocumbo, 
todas situadas no perímetro urbano daquela cidade. 

ção. 
Art. 2Y Esta Resolução entra cm vigor nu data de sua publica-

I'ARECF:R N'' 742, DE 1976 
Comissão de Redução 

Redação Final do Projeto de Resoluçio nY 84, de 1976. 
Relator: Sl•nador José Lindoso 

A Comissão apresenta a redução final do Projeto de Resolução 
nY ~4. de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de Caçapava (SP) 
a elevar cm CrS 6.912.100,00 (seis milhões, novecentos e doze mil e 
cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

S:ila das Comissões, 17 de setembro de 1976.- Renato Franco, 
Presidente- .Jus~ l.induso, Relator- Mendes Canal e. 

ANEXO AO PARECER Nl' 742, DE 1976 

l~cdaç:iu final do Projeto de Resolução nY 84, de 1976, 
F:1ç0 saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do ar~. 

42, inciso VI, da Constituição, e eu, , Presi-
dente, promulgou seguinte 

Resolução n1' , de 1976 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cuçupuva, Estado de 
São l'aulu, a elevar em CrS 6.912.100,00 (seis milhões, nove
centos c doze mil c cem cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 11• É a Prefeitura Municipal de Cuçapava, Estado de São 
Paulo, autorizada a elevar, temporariamente, o parãmct;o fixado 

. pelo item li do art. 2Y da Resolução n? 62, de 1975, do Senado Fe
deral, a lim de que poss:1 realizar uma operação de crédito, no valor 
de CrS 6.912.100,00 (seis milhões, novecentos c doze mil c cem cruzei
ros), junto ao Banco do Brasil S.A., por conta do Fundo de Desen
volvimento Urbano (FDU), ·destinado ao financiamento dos serviços 
de construçf1o de galerias pluviais c pontes de concreto, puvimcnta
çflo usf:.iltica, arborizaçf1o c ilumin:1ção a serem executados cm duas 
avenidas daquela localidade. 

i\rt. 2'.' Esta Resolução entra me vig(l: na data de sua publica
~iio .. 

PARECER NY 743, DE 1976 
Comissão de Redação 

Redaçào final do Projeto de Resolução nY 85, de 1976. 
Relator: Senador José Llndoso 
A Comiss~o apresenta a rcdaç~o final do Projeto de Rcsolw;ào 

n'' X5. de 1976. que autoriza a Prefeitura Municipal de ltaqu:iquecc
tubu (SI') a clcv:1r cm CrS 5.173.000,00 (cinco milhões, cento c 
setenta c três mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Sala das Comissões, 17 de setembro de 1976. - Renato Franco, 
Presidente- José Lindoso, Relator- Mendes Canal e. 

ANEXO AO PARECER NY 743, DE 1976 

Redaçào final do Projeto de Resolução nY 85, de 1976. 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos lermos do art. 

-12. inciso VI. da Constituição, c cu, Presidente, promulgo a seguinte 

Resolução :'1/'.', de 1976 

Autoriza a Prefeitura Municipal de ltaquaquccctuba, 
Estado de São Paulo, a clcv:1r cm CrS 5.171.000,00 (cinw 
milhões, cento c sctcnt:1 c três mil cruzeiros) o montante de 
sua dívida consofidada. 

O Senado Federal resolve: 
i\rt. I'' É a Prcfcituru Municipal de ltuquaquccetuba, Estudo de 

São Paulo, autorizada a elevar, temporari:1mente, o parâmetro fi
.xado pelo item li do art. 2•.> da Resolução n1' 62, de 1975. do Senado 
Federal. a lim de que possa rc:iliz:1r uma opcmi;ao de crédito, no 
v:1lor de CrS 5.173.000,00 (cinco milhões, cento c setenta e tres mil 
cruzeiros). junto ao Banco do Brasil S.A., por conta do Fundo de 
Desenvolvimento Urbano (FDU), destinada ao financiamento de 
obras de puvimentaç~o c serviços correlates a serem executados nas 
principais vias urban:1s daquela cidade. 

A rt. 21• Esta Resoluç~o entra em vigor nu data de sua pu
blicação. 

PARECER NY 744, DE 1976 
Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução nY 86, de 1976. 
Relator: Senador Mendes Canale 
A Comissão apresenta a redução linul do Projeto de Resolução 

n'' S6. de 1976. que autoriza a Prefeitura Municipal de J acarcí (SI') a 
elevar cm Crl!i 20.990.800,00 (vinte milhões, novecentos c noventa 
mil e oitocentos cruzeiros) o mont:mte de sua dívida consolidada. 

Sala das Comissões, 17 de setembro de 1976.- Renato Franco, 
Presidente- Mendes Canale, Relator- José Lindoso. 

ANEXO AO PARECER Nl' 744, DE 1976 

Redação final do Projeto de Resolução nY 86, de 1976. 
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 1976 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Jacareí, Estado de 
São Paulo, a elevar cm CrS 20.990.800 00 (vinte milhões, 
novecentos c noventa mil e oitocentos cruzeiros) o mont<lnte 
de sua dívida consolidad:1. 

O Senado Federal resolve: 
Art. JY É a Prefeitura Municipal de Jacarcí. t:studo de São 

Paulo, autorizada a clcv:lr, tt:mporariamcntc, os parümctros fix:1dos 
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pd'" itc1b I. li .: III d,, art. ~··· da lk~oiLIJ;fll> n•.> 6~. das IIJ75, do 
Scnad<> Fcd..:r:il. a l'im Lh: .:ontratar empréstimo, junto ao lianco do 
llra,il S.A .. p<>r c<>nta dn l'undn d•: Desenvolvimento Llrh:tnn 
IID! 1). n<> val11r de< 'rS 20.9'11l.XOO,IIO (vinte milhões, novecentos c 
1,.ncllla mil .: llilll<:cllt<h .:rutcirns), dcstilladn ao l'in:111ciamento pc 
11 hra' de i''" imc111ao;:'u> c scrviç<>S correia tos a serem cxccut:tdos cm 
'i:h públicas daqucl:1 cidade. 

·\rt. 2'' hla Rc,<>luç:lo entra cm vigor na data de sua pu· 
hlicaç:lll. 

1'.\RECER :-1•.> 7~5. DE 1976 
Comiss:io de Rcdaçào 

Rl'll:u.;:iu lin:1l du l'rujeto de Resolução n'' !!7, de 1976. 

lh•lalur: S<•n:ulur ,\l,•ndl's Canale 

.\ Com issüo apresenta a redação fin:Li do Projeto de Resolução 
n" ~7. d~ l•nc,, que autori,:a a Prdcitura Municipal de Ro-:d~<•po· 
li' (~I li a elevar o montante de s11a dívida consolidada. 

S:Lia das C•>missôcs. 17 de s.:tcmbro de 1976.- Renato Franco, 
Presidente- \kml•·' Canalc, Relator- .José Lindoso. 

' . 
:\Nl·::\0 AO PARECER N•' 745, DE 1976 

lh•daçiw li na I do l'rujcto de Resuluç:io n•.> !!7, de 1976 

1·:1<,:<> saber 4"c o Sci]aJ,,. Federal aprovou. nos termos do 
art . .J2. incis<> \'I,'"' ConstituiG~1o, c cu.---------
Presidente. prnmul~<> a seguinte 

RESOl.UCAü 1\i•.> .DE!976 

\utnrit.a a l'n.f,•itur:~ \lunicipal d,• Rondomípolis (\IT) a 
,.I,·• ar" 11111111alllc tk '"a di• id:1 cnn,nlidada. 

O Senado FcLkral resnlvc: 

Mi. I'' 1·: a l'rd'citura Municipal de Rondonópo!is (MT) 
autori1ada a ckvar. temporariamente, os parâmetros lixados pelos 
it<:1h I. li c III do art. 2·· da Resolução n•.> 62. de 1975. do Senado 
I·.:Lkr:tl. :1 l'i111 de C<Jnlr:Jlar cmrri:stinwno valor de CrS 1.716.000,00 
(um 111ilh~1o. setecentos c deLcsscis mil cruzeiros). destinado u 
reajustar o valor iniádmcntc contrutado- CrS 11.670.000,00 (onze 
milhões. s.:isccntos c sctcnt:L mil cruzeiros) para CrS 13.386.000,00 
(trct.e nlilh,ics, tret.cntos c oitenta e seis mil cruzdros)- mediante a 
cclcbraç:ln de :tditivo de çontrato, junto ao Banco do Brasil S. A .• por 
co111a do 1:undo de Desenvolvimento Urbano - FDU. a fim de 
l'atw I':JCc ú dcvaç~LLI verilicad:L nos custos dos serviços de pavimenta· 
çüo asl'últica daqucl:1 localidudc. 

:\n. ~.. Esta Rcso!uc;f1o entru cm vigor na data de suu publi
~.:~u;~lo. 

I' \IH:CER :-;•• 746, DE 1976 
(nmiss:io de Redução 

R,·tl:lt;:in tin:1l tln l'rujctn de Resolução nY !!!!, de 1976. 

Rl'lalnr: Scn:ulnr .los~ l.indnsn 

,\Comissão apr..:scnta a redaçiio final do Projeto de Resolução 
n" 1'11-1. do: 1'!76. LIUC uutoriza a Prefeitura Municipal de São 
hancisc,• (SI') :1 clcvur cm CrS 144.300,00 (cento e quurenta c 
quatro mil c trct.cntos cruzeiros) o montante de suu divida consoli· 
dada. 

Sala das Comiss<•cs, 17 de setembro de 1976.- Renato Franco, 
!'residente-- .lnsc l.indnsn, Relator- :\tendes Cunale. 

t\N EXO i\ O Pi\RECER NY 746, DE 1976 

lh·<i:'t,·úu linal do l'rnjcln de l~esoluc:io n'.' !!K, de 1976. 

l·:tçu """r que o Senado l:cdcral aprovou, nos termos do 
art. 41, inc:isn VI. da Cnnstituit;fLD, c cu,--------
!'residente. rromul~o:L sc~uinlc 

RESüLUÇ,\ü N'' . DE 1976 

\ulnri~.:~ :1 l'n·fdtum .\lunicipal de Siin Francisco, Estado 
til' S:in l'auln. a dl'lar <'111 ('r$ ~~~.JIIU,IIIIiccntn e quarenta c 
tluatrn mil c lrl'll'lltns cruzeiros l n mnnt:1nte de sua dívida 
ronsnlid:ula. 

O Scn:tdo 1:cderal resolve: 

An. 1'.> r:: u Prefeitura Municipal de São Francisco, Estado de 
Sfto l':tulo, autllrit.ada a elevar, temporariamente, o panimetro lixa· 
do relo item I do urt. 2•' da Resolução nY 62. de 1975, do Senado Fe· 
dcr:LI. a fim d..: c:ontr:ttar emrréstimo. junto à Cuixa Económica do 
bl:tdo de Si'to Paulo S.A .• no valor de CrS 144.300,00 (cento c 
<tuarcnta c quatro mil c trezentos cruzeiros), destinado ao llnanciu
mcnto da construt;~LO de um Paço Municipal nuqucla localidade. 

Art. 2•.> Est~L Resolução entra cm vigor nu data de sua publi· 
C:.ll.;~lll. 

O SIC I'RI:Sll>E\TE (M.tgulhãcs Pinto)- As rcdaçõcs linuis 
lidas v~1o i1 puhlic:aç~LO. 

Sobre a mc·U, requerimentos que serão lidos pelo Sr. i•.>.Sccrctá· 
rio. 

Sfw lidos c arrovados os seguintes 

I~EQt:ERI\IE\TO \·.>~60, OE 1976 

Nos termos d,, art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispcn· 
'" de puhl1eat;.:'t''· para imediata discus~ào c vot:t~·iio. da rcd:1t;ÜLl i"111al 
do Projeto de Rcsn!uç~,. n" SJ. de 1976. 

Sala d:ts S..:ssiics. 17 de selem hro de 1976. - Ruy Santos. 

RJ·:Qt:ERJ:\11·:-.;TO \··~61, DE 1976 

Nos termos do :Lrl. J51> do Regimento Interno. requeiro dispcn· 
sa de rublicaçào. pam imedbta discussão c votação, da red:tçr1o li na! 
do Projeto de Rcsoluçfto n~' H4. de 1976. 

Sala das Sessões. 17 de setembro de 1976. Ru~· S:mto~. 

RF<)l :t-:IU\11-XI'O \;•• 462. DE 1976 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispcn
s:1 de publieaçito. p:tm imediata discussão c votação, da rcd:tção linal 
do Projeto de Resolução n'' 85, de 1976. 

Sala d:ts Scssiics, 17 de setembro de 1976.- Ruy Santos. 

REQ!IERI:\HXI'O :'IJ•.>~63, DE 1976 

Nos termos do art. J56 do Regimento Interno. requeiro dispen
sa de p11hlieat;~10, p:tr:L imediata discussão c votação, da redaçào final 
do Projeto de Rcso!uçfto n•.> 86. de 1976. 

S:ii:L d:ts Sessões. 17 de setembro de 1976.- Ruy Santos. 

RE()l 'ERI:\IE"'TO \1' 464, DE 1976 

Nos lermos d,l :Lrt. J56 do Regimento Interno, requeiro dispcn· 
s:1 de puhlit:at;iio, par:t imediata discussão c votação, da rcdaçrw li na! 
do l'rnjo:to de Rcso!uçfw n•.> S7. de 1976. 

Sala d:ts Sessões, 17 de sctcmhro de 1976.- Ruy Santos. 

l~EQt:l·:nl\tE:'IJTO :'\JI'465, DE 1976 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispcn· 
S~l de j1Ub!icaÇflll, j1Unl imcdbt;l cliscussão C VOtuçào, da rcdação final 
do Prnjclll de Rcso!uç~Lo n•.> 88, de 1976. 

Sai:L J:ts Sessões. 17 de sctcmhro de 1976.- Ruy Santos. 

O SR. I'RESIDE\TE (Magulhàes Pinto) - Aprovados os 
requerimentos, p:tssa-sc ü imcdiat:L aprcciução das rcd:tçõcs lin:Lis 
antcrinrmcntc lidas. 

l:m dis.:ussflll a rcJaçün linal do Projeto de Rcso!u~·iio n'' ~J. de 
I •nc,, ll'aus:L. l 

N:iolwvcnt.ln quo:1nqucira discuti-la. dcdaro·a encerrada. 
l'ln vota.;:'to. 



Setembro de 1976 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sábado 18 5913 

Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pau-
sa.) 

/\provada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. P~ESIDENTE (Magalhães Pinto)- Vai-se passar, nes
ta oportunidade, ii apreciação da redaçf1o final do Projeto de Resolu
ção n~ g*· de 1976. 

Em discussão a redação linal anteriormente lida. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pau

sa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Passa-se, agora, à 
apreciaçf1o da redução linal do Projeto de Resolução n~ ~5. de 1976, 
anteriormente lida. 

Em discussão a redução linal. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, encerra

rei a discussão (Pausa.) Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam pÚmaneçam sentados. (Pau-

sa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Vai-se passar, nes
ta oportunid:1de, ii upreciação da redação final do Projeto de Resolu
ção nç 86, de 1976. 

sa.) 

Em discussão a redução linal anteriormente lida. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pau-

/\provada. 
A m:1téria vai i1 promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Passa-se, agora, à 
apreciaçf1o da redução linal do Projeto de Resolução nY 87, de 1976, 
anteriormente lida. 

Em discussão a redução linal. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, encerra

rei a discussão.(Pausa.) Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadon:s que a aprovam permaneçam sentados. (Pau

sa.) 
Aprovada. 
A muti:ria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Vai-se passar à 
uprcciução d:1 red:1çf10 linul do Projeto de Resolução nY 88, de 1976. 

sa.) 

Em discussão a n.:daçàotinal anteriormente lida. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Em votuçf10. 
Os Srs. Scnadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pau-

Aprov:1da. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Nada mais haven
do que tratar, vou encerrar a Sessão, designando para a ordimíria de 
hoje a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

põe sobre a obtenção de empréstimos simples pelos servidores pú
blicos ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Pú
hlico, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob nYs 4 a 6, de 1976, das 
Comissôes: 

-de Constituição c Justiça; 
- de Serviço Público Civil;~ 
-de Finanças. 

-:Z-

Votação, ~m turno único, do Requerimento n9 428, de 1976, doó 
Sr. Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, do discurso proferido pelo General-de-Exército 
Argus Lima, por ocasião de sua posse no Comando do IV Exército. 

-3-

Discussão, ~m turno único, da Emenda da Câmara dos Depu
tados ao Projeto de Lei do Senado n9 2ó, de 1968 (nY 1.867-B/68, 
naquela Casa), que dá nova redaçào ao§ 19 do artigo 449 da Consoli
dação das L~is do Trabalho, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n9~ 571 e 572. de 1976. das 
Cnmissôcs: 

-de Consti!Uição e Justiça; e 
-de Legislação Social. 

-4-

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 
66, de 1976, do Sr. Senador Cattete Pinheiro, que altera a redação do 
artigo 30 I da Consolidação das Leis do Trabalho, teo1do 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n9s 65'J a 661, de 1976, da! 
Comissões: · 

- de Constituição e Justiça; 
- de Legislação Social; e 
-de Saúde. 

-5-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 
145, de 1976, do Sr. Senador Itamar Franco, que autoriza o Poder 
Executivo a transferir para o Museu Mariano Procópio o vagão de 
transporte pessoal utilizado pelo Imperador Pedro II, tendo · 

Pt.\RECERES, sob nYs 706, 707 e 708, de 1976, das Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridi
cidade: 

-de Transportes, Comunicàções e Obras Públlcu, favorãvel: e 
- de J::ducação c Cultura, favorável, com voto vencido do Sr. 

Senador Helvídio Nunes. 

-6-

Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar da juridi
cidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de 
Lei do Senado n9 II, de 1976, do Sr. Senador Orestes Quércia, que 
introduz modificações na Consolidação das Leis do Trabalho, apro
vud:l pelo Decreto-Lei nY 5.452, de I Y de maio de 1943, tendo 

PARECER; sob n9 639, de 1976, da Comissão: 

- de Constituição e Justiça, pela injuridicidade, com voto ven
cido dos Srs. Senadores Nelson Carneiro e Dirceu Cardoso. 

O SR. I'RJ::SII)J::NTE (Magalhães Pinto) - Estã encerrada 2 

Votaçüo, cm turno único, do Projeto de Lei do Senado nY 102, Scssüo. 
rlc 1975-Comol~mentar, do Sr. Senador Nelson Carn,irn nu~ ..1;,_ I r Pvnntn·fP n ,'\pç,iin rh li horas e 30 minutns.l 
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ATA DA 158• SESSÃO, EM 17 DE SETEMBRO DE 1976 
2• Sessio Legislativa Ordinária, da 8' Legislatura 

Presidência dos Srs. Wilson Gonçalves e Benjamim Farah 

As 14 horas~ 30 minutos, acham-s~ presentes os Srs. Scnador~s: 

Altcvir Leal - Evandro Carreira - José Lindoso - Cattctc 
Pinheiro- Jarhas Passarinho- Renato Franco- Alexandre Cos
ta- Henrique de La Rocque- José Sarney- Helvídio Nunes
Petrõnio Portclla- Mauro Bcncvidcs- Wilson Gonçalves - Ag.: 
no r Maria- Domício Gondim- Ruy Carneiro- Lourival Baptis
ta - Ruy Santos - Dirceu Cardoso - Eurico Rez~:nde - B~nja
mim Farah - Gust~tvo Capancma - Itamar Franco - Fr:tnco 
Montoro- M~ndes Canalc- Leit~ Chaves- Evelásio Vieira -
Otair Becker- Daniel Krieger- Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah)- A lista de presença 
a~;usa '' comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número re
gim.:ntal, declaro ab~rta a Sessão. 

O Sr. 1''-S.:cret{trio vai prnccd.:r itleitur:t do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFICIO 

Do Sr. /<'-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando ü 
m'isào do Senado alllrígra.fiJ do se1111illle f'rl!jeto: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N\' 74, de 1976 

(NY 2 559-B/76, na Casa de origem) 

DI! iniciatil'a do Scnhor!'rl!sidt:JIIe tia Repúh/ica 

Dispõe sobre us socieda~h!~> por .:-.ç-ÕoJ~i. 

O CONGHESSO NACIONAl~ decreta: 

CA?!TULO I 

CARAC'rER!STICAS NNI'liHE~A !J/\ COMPANHIA OU SOC!EIJADg AN()N IMA 

Cêtractcristic=.ts 

;\rt. 19 - h r:ompanhi.i ou sociedade anônimc1 

tcr5 o cnpit~l dividido ~m ~Ç~ts, e a rcsponsabilidJde dos s2 
cios ou acionistas ser5 limitadn no preço de cmis~5o das a

ções subscritas ou adquiridas. 

Objcto Social 

,1\rt. 29 - Pode ser objeto da companhia qual

quer cmpr~~u de fim lucrativo, n5o contrário 5 lei, 3 ordem 

pública c aos bons ~-::O!'t\.lmcs. 

§ 19 - Qualqu0r que seja o objcto, a compa

nhin é mercantil c se rege pelas lei~ e usos do comércio. 

§ 29 - O estatuto social definir5 o objoto de 
modo preciso o completo. 

§ )r,' - A c:urufJ~Inhi'.:l tJOde: u.•r J;Or oh·iL•to p;!rt.i

cipur do outr~1s !lOCtl'dadcs; .:tindn que n.:i'' prevü;t<~ no .;!5l.:ttu

to, J purticip.:u;<·io ~ LLcult.:H..l~l como nu::io du rc:.:diz.:lr o objuto 

:JOCL<tl, ou pnr.1 b(!neflci~lr-:oL· de incentivos fiscais. 

Our.nrnl nüç.io 

de .-.nüniw.J", ~·>:!•l~::.; • .~ •. 1Jt•l • ;-.1>•Jt:;t, ~·1 1 <~!Jt"L'Vlo~d.wii'J\1'· llld:: vu-

•l.ldl ,·1 lJ! ll;~· .. ,:.,-.'1' d.1 [•\ 1\!•v,r.J 11 !U: 1 i, 

§ 19 - O nom~.: do fund.Jdor, .lcionista, ou pes

soa que por qutil~ucr outro modo tenh~ concorrido p~ra o êxito 

d~ empresa, poderã figur~r na Uenominaç5o, 

§ 29 - s~ J denominação for idêntica ou seme

lhante a de companhia jS existente, a~sistiril 5 prejudicarla o 

dirúito d~ requerer a modific.:tção, por via administr<'ltivct{l\rt. 

97) ou L·l'll juizo, e d(.!fTlttndilr as perda:; c ddnO!i resultantes. 

l\rt. 49 - Paril os efeitos dcst\.1 lei, a compa

nhi.l é .:tbert~1 ou Í•.!chtJtl .. t confurmc O!> v.üort!s mobiliários de 

sua emiss.lo estejam ou n:ío ud:nitidos .5 negociilç~o em bolsa ou 

no mercado de balcão. 

!'.lr5qr.1fO Ún1co - SomPnt'.e ú!:i v;tlu!cS moblll.S

rios de cClmpanhiJ rcgistr·lda na Comiss.:ia de V.1J.ores Mobili.:l

rios podem ser di.ntribu!dos no r.K•rcado c ncgaciuJns em balsu 
ou no mercado de balcão. 

CAPITULO II 

CAPITAL SOCIAL 

V.:tlur 

ú 

v.:-.lu:· drJ ,;.:\tJitc:tl f.l~Ci.:ll, t~xpn.!~;so l!m 11K1etln n.:lcion.ll. 

P.:lr;•qr~Lfo Únir·n - A t~Ã!lr~~·~~o monet:íria do v~ 

lor Ju cJpil: . .-•1 ~mci.:tl rc~liõ!~üo serfl corritJiUa anualmL!ntc 

(flrt. H71. 

t.[l. (.Ç'- 1'1 C·JI•l!,o~l 'IICI,d 'olll'hJ,(.I' j'l•:i•r·,
4

1 •-;,·r 

tmHtlflc.tdn cnrn nh!•••rv:t!\I'J.t d•'l' !•rl'Ct:itnn tk·~itd l1~i l: d11 l'tlt.<~

tutu !IUcl;ll (ilr-t.~;. lto\• .t 17~), 
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Scçiio II 

Formaç:lo 

Dinheiro c Dens 

Art. 79- o c~r1tal ~ocial p~d~rá ~cr formado 

com contribuições cm dinneiro ou em qualquer c!lpécic de bem; 

suscct!vc1s du avaliação om d.inht:irtJ, 

Avaliaçiio 

Art. 89 - A avaliAção dos bens será !cita por 
três peritos ou por empresa especializada, nomeados (!m assem

bléia geral dos subscritores, convocada pela imprensa e prea~ 
dida por um dos fundadores, instalando-se em primeira eonvoc~ 

ção ~om A preRcnç~ de subscritores que reprc~entem metade, P! 
lo menos, do capital social, e cm negunda convocação com qua! 
quer número. 

§ 19 - Os peritos ou a empresa avaliadora de
verão apresentar laudo fundamentado, com a indicnçã~ dos cri
térios de avaliação c dos elementos de com~x~ão adotados c 

instruido com os documentos relativos aos bens avali~dos, e 
estarão presentes à asocmblêia que conhecer do laudo, a fim 

de prestarem as informações que lhes forem solicitadas. 

§ 29 - Se o uubscritor aceitar o valor aprov~ 
do pela assembléia, os bens incorporar-De-ão ao patrimônio da 

companhia, competindo aos primeiros diretorcs cumprir as for
malidades necessárias 5 respectiva trannmissão. 

§ 39 - Se a assembléia não aprovar a avalia
ção, ou o subscritor não aceitar a avaliação aprovada, ficará 
sem efeito o projeto de constituição dd companhia. 

§ 49 - Os bens não poderão ser incorporados 
ao patrimõnio da companhia por valor acima do que !he~ tiver 
dado o subscritor. 

59 - Apl!ca-~e 3. ast>r.ml:lléia r,!ff!rldn. n•:Stt.• 

"trti.gl'l o di~!'t')'ltO no$ 5§ lr.t e 29 do flrt. 115. 

§ 69 - Os avaliadores e o subscritor rcspond~ 
rão perante a companhia pelos danos quP lhe causarem ror cul

pa ou dolo na avaliação dos bens, sem preju!zo da responsabi
lidade penal em que tenham incorrido; no caso de bens em con
dominio, a r.,spon~llbilidlld~ do~ snh~cri torPs (. ROUdãrt "'· 

Transferência dos Bens 

Art. 99 - Na falta de declaração expressa em 
contrário, os bens transferem-se à companhia a titulo de pro
priedade. 

Rcsponoabilidade do Subscritor 

Art. 10 - A responsAbilidade civil dos subs
critores ou acionistas que contribuirem com bons para a form~ 
ção do capital social scr5 id.:;ntic.:t a do vendedor. 

Par5grQfO único - Quando a entrada consistir 
em créditu, o r.ub~critor ou acionist~ responderá pel~ solvên
cia <.lo devedor. 

CAP!TULO III 

AÇ0ES 

Seção 

Número e Valor Nominal 

Fixação nrJ EstoJtuto 

Art. 11 - O estatuto fixará o númuro àas 
ções em que se divide o capital soc~al e entabelecor~ sü 
ações terão, ou não, valor nominal. 

a-
as 

§ 19 - Na companhia com açõeo oem valor nomi
nal, o estatuto poderá criar umil. ou mais cl.:tssoD dt! .:liÇÔOA r· r~ 
ferenciais com valor nominal. 

§ 29 - O vnlor nornlnllll Sf!rá ':l musmo p11ra to

das as açõcs da companhia. 

§ 39 - O valor nominal das ações uP. companhia 
aberta não poderá ser inferior ao mlnimo fixado p~la Comissão 
do Valoreo Mobiliários. 

Alteração 

Art. 12 - O número c o valor nominal das ~

çõcs somente poderão ser alterados nos ca~o~ de modificação 

do valor do capital social ou du sua ~xprcnsDo monct~ri~, clo 

desdobramento ou grupamcnto de dÇÕcs, ou de canccl~mcnto do 
ações autorizado nesta lei. 

Art. 13 - E vedad~ a cml~.;.:,·.; ·1•: .~"·Ót :-. :•o•· ur-: 

ço inferior ao seu valor nomin~l. 

~ 19 - A infração do diGposto neste artigo 1~ 
portarã nulidade do ato ou operação e re~pons~bilid~do dos i~ 

fratores, som prcju!zo da aç3o penal que no caNo coubur. 

§ 29 - A contribuição do sub•critor qu~ ultr! 
passar o valor nominal constituirá reserva de c~pital 
182, § 19). 

Ações sem Valor Nominal 

(llrt. 

Art. 14 - O preço de emisnão cl:1s .lÇÕt:s uem 

valor nominal será fixado, na constituição da companhitt, pc
los fundadores, c no aumento de capital, pela ~~r.ombléia qa

ral ou pelo conselho de administroção (Arts. lGú e 170, § 29~ 

ror5grufo único - o preço àc cmios5~ podu uor 
fixado com parte d~stinad~ ã formação de reserva de capital: 
na emissão do ações preferencial~ com priorid~dc no r~e~JOlso 
do capital, somente a parcela que ultropar.sar o valor de rae~ 
bolso poderã ter e~sa dcstin~ç5o. 
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I Seção III 

Espécies e Classes 

Espécies 

Art. 15 - As nções, conforme 3 natureza dos 
direitos ou vantagens quo confiram a seus titulares, são ord! 
nárias ou preferenciais, de uma ou mais classes, ou de frui

çiio. 
Parágrafo único - O número de ações preferen

ciais com direito a voto, ou sujeitas a restrições no exer
cicio desse direito, não pode ultrapassar a metade do capital 

da companhia. 

Ações Ordinárias 

Art. 16 - As ações ordinárias dP. companhia f! 

chada poderão ser de classes diver&a~, em função de: 

outra; 

ac1onista; ou 

- forma ou conversibilidade de uma forma em 

II - conversibilidade em ações preferenciais; 
III - exigência de nacionalidade brasileira do 

IV - direito de voto cm separado para o preen

chimento de determinados cargos de órgãos administrativos. 
Parágrafo único - A alteração do estatuto n~ 

parte cm que regula a diversidade de classes, se não for ex

rressamente previst.a e regulada, requererá a concordância de 

todos os titulares das ações atingidas. 

AçÕes Preferenciais 

Art. 17 - As preferências ou vantagens das a

ções preferenciais podem conaistir: 
I - em prioridade na distribuiçÃo de dividen-

dos; 
II - em prioridade no reembolso do capital,com 

prêmio ou sem ele; 

III - na acumulação das vantagens acima enumer! 

das. 
§ l9 - os dividendos, ainda que fixos ou cum~ 

lativos, não poderão ser distribuldos em prejuizo do capita~ 

social, salvo quando, em caso de liquidação da companhia, es
sa vantagem tiver sido expressamente assegurada. 

§ 29 - Salvo disposição em contrário do esta

tuto, o dividendo prioritário não é cumulativo, a ação com 
dividendo fixo não participa dos lucros remanescentes e a a

ção com dividendo mlnimo participa dos lucros distribuidos em 

igualdade de condições com as ordinárias, depois e a estas a~ 
segurado dividendo igual ao m1nimo. 

§ 39 - O dividendo fixo ou minimo e o prêmio 

de reembolso eatipulados em determinada importância em moeda, 

assim como o capital a que a açÃo sem valor nominal tiver pr! 
aridade de reembolso, ficarão sujeitos a correç4o monetária 
anual, por ocasião da assembléia geral ordinária, aos mesmos 
coeficientes adotados na correção do capital social, desprez! 

das as frações de centavo. 
§ 49 - O estatuto não pode excluir ou restri~ 

gir o direito das ações preferenciais de participar do aumen

to de capital decorrente de cerração monetária (Art. 167) • 
§ 59 - o estatuto pode conferir às ações pre

ferenciait:o, , .• ::.m prioridade na distribuição de dividendo cumu
lativo, o direito de recebê-lo, no cxerclcio cm que o lucro 

for insuficiente, ~ conta daa rcBorvao de capital de que tra· 

ta o § \9 do Art. ' 

Vantagens Politicas 

Art. 18 • O estatuto pode assegurar a uma ou 

maia classes de açéea preferenciais o direito de eleger, em 

votação em separado, um ou mais membros dos órqios de admi

nistração. 

Parágrafo único - O estatuto pode subordinar 
as alterações estatut4rias que especificar à aprovação, em 

assembléia especial, dos titulares de uma ou mais classes de 

ações preferenciais. 

Regulaçiio no Estatuto 

Art. 19 - O estatuto da companhia com ações 

preferenciais declarará as vantagens ou preferências atribui
das a cada classe dessas açõen e as restrições a que ficarão 

sujeitas, e poderá prever o resgate ou a amortiz~ção, a con• 
versão de ações de uma classe em ações de outra e em ações O! 
dinárias, e destas em preferenciais, fixando as 

condições. 

Seção IV 

Forma 

respectivas 

Art. 20 - As ações podem ser nominativas, en
dossáveis ou ao portador. 

Ações Não Integralizadas 

Art. 21 - Além dos casos regulados em lei es

pecial, as açõea terão obrigatoriamente forma nominativa ou 

endossãvel atê o integral pagamento do preç~ de emissão~ 

ceterminação no Estatuto 

Art. 22 - O estatuto determinará a forma das 

ações e a conversibilidade de uma em outra forma. 
Parágrafo único - As ações ordinárias da com

panhia aberta e ao menos uma das classes de ações ordinárias 
da companhia fechada, quando tiverem a forma ao portador, se

rão obrigatoriamente converslveis, à vontade do acionista, 
em nominativas ou endossáveis. 

Seção V 

Certificados 

Emissão 

Art. 23 - A emissão de certificado de ação s2 
mente será permitida depois de cumpridas as formalidades ne

cessárias ao tuncionamtmto legal dn companhia. 
19 - A infração do disposto neste artigo i~ 

porta nulidade do certificado e responsabilidade dos infrato

res. 
29 - Os certificados das ações, cujas entr~ 

das não consistirem em dinheiro, só poderão ser 
pois de cumpridas as formalidades necessárias à 
de bens, ou de realizados os créditos. 

§ 39 - A companhia poderá cobrar 

emitidos de
transmissão 

o custo da 

substituição dos certificados, quando podida polo acionista. 
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Requisitos 

Art. 24 - Os certificados das açõea serão es
critos em vernáculo c conterão as seguintes declarações: 

zo de duração; 
I - denominação da companhia, sua sede e pra• 

II - o valor do capital social, a data do ano 
que o tiver fixado, o número de açõcs em que se divide e o v~ 
lar nominal das açõcs, ou a declaração de que não têm valor 
nominal; 

III - nas companhias com capital autorizado, o 
limite da autorização, cm número de ações ou valor do capital 
social; 

IV - o número de ações ordinárias e preferen
ciais das diversas classes, se houver, as vantagens ou prefe
rPncias ~~nfcridas a cada classe c as limitações ou restri
ções a que as ações estiverem sujeitas; 

V - o·-núrnero do ordem do certificado e da a
ção, e a esp~cie e classe a que pertence; 

VI - os direitos conferidos às partes ~enefi
ciárias, se houver; 

VII - ~ época c o lugar da reunião da assem-
bléia geral ordinária' 

VIII - a data da constituição da companhia e do 
arquivamento e publicaçdo de seus atos constitutivos; 

IX - o nome do acionista ou a cláusula ao por-
tador: 

X - a declaração de sua transferibilidade me
diante endosso, se endossãvel; 

XI - o débito do acioniota e a época e lugar 
de seu pagamento, se a açào não estiver integralizada; 

XII - a data da emissão do certificado e as as
Sinaturas de dois diretores, ou do agente emissor de certifi
cados (Art. 27). 

§ 19 - A omicsão de qualquer dessas declara
ções dá ao acionista direito a indenização por perdas e danos 
contra a companhia e os diretores na gestão dos quais os cer
tificados tenham sido emitidos. 

§ 29 - Os certificados de ações de companhias 
abertas podem ser assinados por dois mandatários com poderes 
especiais, cujas procurações, juntamente com o exemplar das 
assinaturas, tenham sido previamente depositadas na bolsa de 

valores em que a companhia tiver as ações negociadas, ou au
tenticadas com chancela mecânica, observadas as normas expedi 

Titules Múltiplos e Cautelas 

Art. 25 - A companhia poderá, 'satisfeitos os 
requisitos do Art. 24, emitir certificados de múltiplos de 
ações e, provisoriamente, cautelas que as representem. 

Parágrafo único - Os titules múltiplos das 
companhias abertas obedecerão à padronização de número de a
ções fixada pela Comissão de Valores Mobiliários. 

Cupões 

Art. 26 - Aos certificados das ações ao port~ 
dor podem ser anexados cupões relativos a dividendos ou ou
tros direitos. 

Parágrafo único - Os cupões conterão a denom! 
nação da companhia, a indicação do lugar da sede, o número de 
ordem do certificado, a classe da ação c o número de ordem do 
cupão. 

Aqente Emissor de Certificndoa 

Art. 27 - A companhia podo contratar a escri
turação o a quarda dos livros de registro e transferência de 
ações e a emissão dos certificados com inotituição financuira 
autorizada pela Comissão de Valorea Mobili5rios a manter esso 
serviço. 

§ 19 - Contratado o serviço, somente o aqnnte 
emissor poderá praticar os atoc relativos aoa rogiotros e omi 
tir certificados. -

29 - O nome do agente emisaor conctarS dna 

publicações e ofertas pGblicas de valores mobiliSrioo feitas 
pela companhia. 

§ 39 - Os certificado• de açõos emitido= pelo 
agente emissor da comp.:mhia dc:vcrão sor numcratlun noguitlar.:cn
te, mas a n~raç5o das ações será fucult~tiva. 

Soção VI 

Propriedade e Circulação 

Indivicibil1udde 

Art. 28 - ;.. ação é indivi:;!vel cm rúl..:y~0 
companhia. 

Parágrafo único - OuandG ~ ~ç~o ~~~tcncc~ ~ 
mais de uma pes~oa, os direitos por elA confi!:.L<.!o:; se:r5o cxc:E_ 

cidos pelo reprcsc:'ltnnte do condcminio. 

Nequciabilidade 

Art. 29 - As ações dLI. comranhia nhcrta somen
te poderão ser negociadas depois de rcal:i::!.ldos trintil por ccn_ 
to do preço de emissão. 

Parágrafo único - A infração do Uispo~to nc&
te artiqo inporta a nulidade do ato. 

Neqociação com as Próprias Ações 

Art, 30 - A companhia não poderS 
com as próprias ações. 

negociar 

§ 19 - Nessa proibição não se comprcenUcm: 
a) as oper~çõcs de resgate, reembolso ou a~o~ 

tização prcvistns cm lei: 

b) a olquisiç.lo, para perman~nClo.l t.•m tt.:$Our~t
ria ou cancelamento, desde que .:tté o valor do salclo dt• lucrus 
ou reservas, cxceto ~ legal, c sem dirr.inuiç5.o Uo c3.pitJ.l. so
cial, ou por do.:1ção; 

c) a alienação das ações ildquiridas nos tc:r ... 
mos da al!nea e, e mantidas em tasouraria; 

dl a compra quando, rcsolvidn ~ roduç~o cto 
capital mediante restituição, cm dinheiro, de P•1I:.te do v:.lor 
dns açõcs, o preço dcst.Js em bolsa for infurio~ ou igu~l a 
import5ncia que deve ser restituída, 

§ 29- A aquisição das própria" açõcs polacom 
panhin abcrt.J obcdccorã, sob pena de nulidade, às normas exp; 
didas pela Comissão de Valores Mobiliários, que podor5. subor: 
diná-la a próvi.J autorização em cad.J caso. 

§ JQ .. 1\ compnnhia não podcr;i rcccbc·r cm qa

rantia as próprias açõcs, s.Jlvo p.Jr.:t asscgur~r a gast5o do~ 
seus administradores. 

§ 4r~ - As ilÇÕc::; Jdquiriclns nog tcrmo:-1 di\ Jl :

ne.l ~do § 19, onqu.:\nto mnntidm> cm tosouro!\rin, n~o tcr~io di .. 
rei to a d:l\•idcnc.lo nem :1 voto. 
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§ 59 - No caso da allnca 2 do § 19, as •çÕcr. 
~dquiridas serão retiradas definitivamente de circulação. 

AçÕcs Nominativas 

Art. 31 - A propriedade dds açõcs nominativ~3 
presumo-se pela inscriçflo do nome do acionista no livro de 
"Registro das Açõos Nominativas". 

§ 19 - A transferência das ações nominativas 
opera-se por termo lavrado no livro de 11Transforência de A

çõcs Nominativas", datado e assinado pelo cedente e pelo ces

sionário, ou seus lcq!timos representantes. 

29 - A trnnsfcrCncia das açõcs nominativas 
cm virtude de transmissão por sucessão universal ou legado, 
de arrematação, adjudicação ou outro ato judicial, ou por 

qualquer outro titulo, somente se fará mediante averbação no 
livro de "Registro de Ações Nominativas", à vista de documen
to hábil, que ficará cm poder da companhia. 

§ 39 - Na transferência das ações nominativas 
adquiridas em bolsa de valores, o ccssion5rio será represent! 

do, independentemente de instrumento de procuração, pela so
ciedade corretora, ou pela caixa de liquidação da bolsa de V! 
lares, 

Açõcs Endossáveis 

Art. 32 - A propriedade das açõcs endossáveis 
presume-se pela posse do titulo com base cm série regular de 
endossos, ma~ o exerc!cio de direitos perante a companhia re- · 

quer a averbação do nome do acionistc:t no livro "Registro de 

Ações Endossáveis" e no certificado (§ 29). 

§ 19 - l\ trc:tnsferência das ações endossáveis 
opera-se: 

a) no cc:tso de ação integralizada, mediante e~ 
desse no certificado, em preto ou em branco, datado e assina
do pelo proprietário dc:t ação ou por mandatário especial; 

b) no caso de c:tção não integralizada, median
te endosso em preto e assinatura do endossatário no certific! 
do; 

c) independentemente de endosso, pela averba
ção, efetuada ~ela companhia, do nome do adquirente no livro 
de registro e no certificado, ou pela emissão de novo certif~ 
cada em nome do adquirente. 

§ 29 - A transferência mediante endosso não 
terá eficácia perante a companhia enquanto não for averbada 
no livro de registro e no próprio certificado, mas o endossa
t5rio auc demonstrar ser po~suitlor do titulo com base em sé
rie regular de cr,Uossos tem direito de obter a averbação da 

transferência, ou a emissãc de novo certificado em seu nome. 

§ 39 - Nos casos da alinea ~do § l9, o adqu! 
rente que pedir averbação da transferência ou a emissão de n~ 
vo certificado em seu nome deverá apresentar à companhia o 

certificado da ação e o instrumento de aquisição, que ela ar
quivará. 

§ 49 - Presumo-se autêntica a assinatura do 
endossante •e atestada por oficial público, sociedade corret2 

ra de valores, estabelecimento bancário ou pela própria comp~ 
nhia, 

§ 59 - Aplicam-se, no que couber, ao 
ja ação, as normas que regulam o endosso de t!tulos 
rios. 

A~ ao Portador 

endosso 
cMlbiii-

Art. 33 - O detentor proaurne-oe proprietário 
das açõea ao portàd~~. 

.Parágrafo único - A transferência das 
ao portador opera-se por tradição. 

AçÕoa Escr:l.turais 

açõcs 

Art. 34 - O estatuto da companhia pode autor! 
zar ou estabelecer que todas as açõcs da companhia, ou uma ou 
mais classes delas, sejam mantidas em contas de depósito, cm 

nome de seus titulares, na instituição que designar, sem emi! 
são de certificados. 

§ l9 - No caso de alteração estatutária, a 
conversão em ação escritural dependo da apresentação e do ca~ 

celamento do respectivo certificado em circulação. 

§ 29 - somente as instituições financeiras a~ 
torizadas pela Comissão de Valores Mobiliários podem manter 

serviços de ações escriturais. 

§ 39 - A companhia responde pelas perdas e d~ 
nos causados aos interessados por erros ou irregularidades no 
serviço de açõcs escriturais, sem preju!zo do eventual direi

to de regresso contra a instituição depositária. 

Art. 35 - A propriedade da ação escritural 

presume-se pelo registro na conta de depósito das nçõcs, abe~ 

ta em nome do acionista nos livros da instituição depositá
ria. 

§ 19 - A transferência da ação escritural op~ 
ra-se pelo lançamento efetuado pela instituição depositária 
em seus livros, a débito da conta de ações do alienante e a 
crédito da conta de ações do adquirente, à vista de ordem es
crita do alienante, ou de autorização ou ordem judicial, cm 

documento hábil que ficará em poder da instituição. 
§ 29 - A instituição depositária fornecerá ao 

acionista extrato da conta de depósito das ações escriturais, 

sempre que solicitado, ao término de todo mês em que for mov~ 
mentada e, ainda que não haja movimentação, ao menos uma vez 
por ano. 

§ 39 - o estatuto pode autorizar a institui

ção depositária a cobrar do acioni~ta o custo do serviço de 

transferência da propriedade das ações escriturais, observa

dos os limites máximos fixados pela Comissão de Valores Mobi

liários. 

Limitações à Circulação 

Art. 36 - o estatuto da companhia fechada po

de impor limitações à circulação das ações nominativas, con
tanto que regule minuciosamente tais limitações e não impeça 

a negociação, nem sujeite o acionist.a ao arbltrio dos órgãos 
de administração da companhia ou da maioria dos acionistas. 

Parágrafo único - A limitação à circulação 

criada por alteração estatutária somente se aplicará às ações 

cujos titulares com ela expressamente concordarem, mediante~ 
dido de averbação no livro de "Registro de Açõcs Nominnti-

vas". 

Suspensão dos Serviços de Certificados 

Art. 37 -A companhia aberta pode, mediante~ 
municação às bolsas de valores em que suas ações forem nego
ciadas e publicaçÃo de anúncio, suspender, por pcr!odos que 

não ultrapassem, cada um, quinze dias, nem o total de noventa 
dias durante o ano, os serviços de transforõncia, conversão e 
desdobramento de certificados. 

-~ .... ·;· . ., .. : . 1'R:~rã9rafo ún~co - O disposto neste artigo não 
prejudicar ii o rogilitro· d"ii ''b~'ahsfbrÕnci.:l darr ZlÇ'Õe~ negociadan 

em bolsa anteriormente ao in!ci.o do. per!odo de suspcnnão. 

---r 
I 
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Perda ou Extravio 

Art. 38 - O titular de certificado perdido ou 

extraviado de ação ao portador ou cndossSvcl poderá, justifi
cando a propriedade c a perda ou extravio, promover, na forma 

da lei processual, o procedimento de anulação c substituição 
para obter a expedição de novo certificado. 

§ 19 - Somente será admitida a anulação e 
substituição de certificado ao portador ou endossado em bran
co à vista da prova, produzida pelo titular, da destruição ou 
inutilização do certificado a ser substitu!do. 

§ 29 - Até que o certificado seja recuperado 
ou substituldo, as transferências poderão ser averbadas sob 

condição, cabendo ã companhia exigir do titular, para satisf~ 
zer dividendo e demais direitos, garantia idõnea de sua even
tual restituição. 

Seção VII 

Constituição de Direitos Reais e Outros Onus 

Penhor 

Art. 39 - o penhor ou caução de ações se con! 
titui: 

I - se nominativas, pela averbação do respec
tivo instrumento no livro de "Registro de Ações Nominativas"; 

II - se endossáveis, mediante endosso pignora
tlcio que, a pedido do credor endOssatário ou do proprietário 
da ação, a companhia averbará no livro de "Registro de Ações 
Endossáveis"; 

III - se ao portador, pela tradição. 

§ 19 - O penhor da ação escritural se consti
tui peld averbação do respectivo instrumento nos livros da 

instituição financeira, a qual será anotada no extrato da co~ 
ta de depósito fornecido ao acionista. 

§ 29 - Em qualquer caso, a companhia, ou a 
instituição financeira, tem o direito de exigir, para seu ar
quivo, um exemplar do 1nstrumcnto de penhor. 

Outro., Direitos e Onus 

Art. 40 - o usufruto, o fideicomisso, a alie
nação fiduciária em garantia e quaisquer cláusulas ou ânus que 
gravarem a ação deverão ser averbados: 

I - se nomi:Hlt:.~va, no livro de "Registro 
Ações Nominativas"; 

de 

II - se endossãvel, no livro de "Registro de 
Ações Endossáveis" e no certificaào da ação; 

III - se escritura!, nos livros da 
financeira, que os anotará no extrato da conta de 
fornecido ao acionista. 

inst1 tuiçiio 
depósito 

Paráqrafo único - Mediante averbaçÃo nos ter
mos deste artigo, a promessa de venda da ação e o direito de 
preferência à sue aquisição são opon!veis a terceiros, 

Seçiio VIII 

Custódia de Ações Fung!veis 

Art. 41 - A instituiçÃo financeira autorizada 
pela Coruiuoão de Valorce Mobiliários a proatar sorviços de 

custÓdia de açõoo fung!veis podo contratar custôdia em q•. o as 

açõea do cada espécie, classe e companhia sejam recebidas em 
depósito como valores fung!veis, 

Parágrafo único - A instituição não pode diu
por das ações e fica obrigada a devolver ao depositante a 

quantidade de açõcs recebidas, com as modificações resultan
tes de alterações no capital social ou no número de ações da 
c~:~mpanhia emissor;., independentemente do número de ordem das 
ações ou do.; "ertificados recebidos em depósito. 

Representação e Responsabilidade 

Art. 42 - A instituição financeira represen
ta, perante a companhia, os titulare~ das ações recebidas cm 

custódia nos termos do Art. 41, para receber dividendos c a
ções bonificadas e exercer direito de preferência para subs
crição de ações. 

§ 19 - Sempre que houver distribuiç5o de di
videndos ou bonificação de ações e, em qualquer caso, ao me-
nos uma vez por ano, a instituição financeira fornecerá à 
companhia a lista dos depositantes de açõcs nominativas c 

endossáveis recebidas nos termos deste artigo, assim como " 
quantidade das ações de cada um. 

§ 29 - O depositante pode, a qualquer tempo, 
extinguir a custódia e pedJ.r a devolução dos certificados do 
suas ações. 

§ 39 - A companhia não responde perante o 
acionista nem terceiros pelos atas da instituição depositária 
das ações, 

Seção IX 

Certificado de Depósito de Ações 

Art. 43 - A instituição financeira autorizada 
a funcionar como agente emissor de certificados (Art. 27) po

derá emitir titulo representativo das ações endossáveis ou ao 

portador que receber em depósito, do qual constarão: 

I - o local e a data da emissão: 

II - o nome da instituição emitente e as assi
naturas de seus repre··entantes; 

?II - a denominação 01 Certificudo de Depósito de 
Ações•: 

IV - a espec!Licação dus açO~s depos1tadas; 

V - a declaração de que as ações dept:~::i tadüs, 
seus .~·~r.dimentos e o valor recebido nos casos de resgate ou 

amcrtização somente seria entregues ao titular do certificad~ 
de depósito, c~ntra üprenentaç~o deste; 

VI - o nome e a qualificação do depositante; 

VII - o preço do depósito cobrado pelo banco, 
se devido na entrega das ações depositadas; 

VIII - o lugar da entrega do objeto do depósito. 
§ 19- A ins•ltuição financeira responde pela 

origem e autenticidade dos certificados de açõcs depoo4tados. 

§ 21' - Emitido o certificado d•' depõsi to, as 
ações depositadas,seus rendimentos, o valor de resgate ou de 

amortizaçÃo não poderão ser objeto de penhora, arresto, se
qUestro, busca ou apreen!!lão, ou qu~lqucr outro crnb.lr.lço \jUt' 

impeça sua entrega ao titular do certific:,do, mas este pod· rã 
ser objeto de penhora ou de qualquer medida cautelar por obr! 
gação do seu titular. 

§ 39 - O certificado de depósito de ações po
derá ser transferido mediante endosso em preto ou cm branco, 

assinado pelo seu titular, ou por mandatário com P·""dl'rr.. es
peciais. 

4Q .. 05 certificados de depósito de .tçÕus 

poderão, a pedido do sou titular, e por uua conta, ser du~
dobrados ou grupados. 
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59 .. Aplicnm--ac .:l(') endosso do ccrl:ificado, 

no qu•.~ coulH!r, u~ norrr.,1a qui! rcgul.Jm o cndooso de: tlt.ulos ca~ 

biários. 

Scção X 

Hcsq;;~tc, 1\rnortiznção c Reembolso 

l~cng:~.tc c Amortização· 

i\rt. 4·1 - O estatuto ou il nsscmbléi.J g_ernl c~ 

traordin5riu pode autorizar n aplicação de lucrar. o~ reservas 
no rcsqatc ou nn .:1mortização de açõcn, determinando as condi
çõc~ c o modo de procrJcr-sc à opcruç:5o. 

§ 19 - O resgate c'onsistc~ no 0.1CJ•1mcnt:o do va

lor· J;;~s açõc.::; pc::t.:".:t n•t.i::-.;1-las definitivamente de circulação, 

com ~cdu!fdo ou n~o do .:·.pit.:tl soci.Jl; mantido o rr.csmo capi
tal, ~lerá atribuldo, quando íor o caso, novo VDlr..·r ncminal ãs 

ações rcm3nc3eentcs. 
§ 29 - A arnorti~ação con~i~tc na diotribuição 

.:10~ ac.ümi!>ta::;, .:1 tl tul "> d\!' anbx tpar,:~o c r.~.:l"ol rt~<~uç·ilo do cap!, 

tal !.;r.lcla.l, Ue qunntlil· que lhl'3 poderiam tccar •·m c.JsO de 1! 

quid.:-,çdo Ja cor.~panhia. 

5 39 - f\ .Jmortizo.ç5o pode ser intcqrnl ou pü!:_ 
ci;ü c abr.:mger to.J.:1s ac clo.ssus de ações ou só urna delas. 

§ 4~) - ..> rcsqatQ c a alhOrtizaçiio que não a

br.:mqr.:!rcm a t;ot.Jlid.:~dt.• das ações de urna mesma cli'\SSC serão 

rc!.tos :r.cdioJr,tt~ r.ortcio; sorteadas açõc:s custodi:td.ls nos ter
mo!: do Artiqe;. t.l, a instituição financeiro1 cspcclficar5., rnedá. 
unte r., t ..... io, ;u:; rc:'}ft,"lt .. d.:~.r:: ou amortizadil::;, !:'·~ r:'lut.rrJ. forma não 

cr.t.h··.·:: r)rf!v.i:,;t:.:.. no contrute de custóüiil. 

§ 5V - bs .:tçõ~s intC'gr.llmcntP t~m(lrti:adas po

Uer3r~ !iCr ~ub::;tituldns por .:tçüc:r. de fruição, com .JS restri
çõc: f.i x.Jcl.:t:i pr..•lo c~t.:~.t~itO ou plllJ. nssnmbl.Si;'l gcr.:~ol que deli

berar a .:mortiZi.IÇ.:Ío; c;., qualquer caso, ocorrcnUo liquidação 
dn cornpanhiol, dS .:lÇÕcs :'lrnortizadas ::oó concorrr..~rã.-l ao acervo 

liquido dr.r;oi.:. de .:lsr.~;:qur.Jdo iis .:tçC)(':l n5o .:1morti:adus valor 

igual .lO Ca ~murt i. z.:1ç.i.c, corrigido monetariamentt'. 

Reembolso 

Art. 4S - o reembolso é a operaç5o pela qual, 
nos casos previstos cm lei, a companhia paga aos acionistas 

dissidentes de deliberação da assembléia geral o valor de su

as ações. 
§ l~ - O estatuto poder~ estabelecer normas 

parJ. determinação do v··lor de reembolso, que, em qualquer ca

so, não será inferior üO valor de patrimônio liquido das a~ 

ções, de acordo com o último balanço aprovado pela assembléia 

geral. 

§ 29 - Se a deliberação da assembléia geral o 
correr m~is de scsscnt~ dias depois da data do último balanç~ 
aprov<~.clo, scr5 facultado olO acionista dissidente pedir, junt! 

mente com o reembolso, levantamento de balanço especial em d~ 
ta que .Jtcnda àquele prazo. Nosso caso, a companhia pagarã i
mcdiat.J.mcntc oit:entd pt.•' cYnto do v~lor de reembolso calcula
do com baoe no Último balanço c, levantado o balanço especi
al, pagnrã o saldo no prazo de cento c vinte dian, a contar 
da data da deliberação da assembléia geral. 

§ 39 - O valor do reembolso poderá sor pago à 
eont.:l de lucros ou rcs~rvas, exceto a legal, c nesse caso 
ações rccmbolsild.Js ficarãn cm tesouraria. 

as 

§ 49- Se, no prazo de cento c vinte dias, a 
contar tl..t public,,ç:io da ata da assembléia, n5o forem subutit!! 

Idos 03 .Jcionistas cuj~s açõcs tenham sido roernbolaadaa à co~ 
ta do cnr1i tnl social, l'Sto con3idcr.1r-sc-l\ reduzido no monta!!_ 
·~ r.orroooondcntn. cumnrindo aon Õrqãos da administracão con-

'
., t",'l<-.'llf.lt .. , ri,·, ~ ~i9- :;,. !:o\.r(.'VIf:r .. '"; _ r.ociL•d.:u)t!, 

I ,' .' J' 
05 c1Cionir.t.15 diri:~1r\l:nLcr> I C(I:.:IJnror. pc.Jto/ r~~~rnbOl!iO de SUl.IS a-

çÕc!>, !'Cr.i.o cl.15:Jit t.c.1dr.lr. como '!!il::o(lr.lfi'irion cm qu~Jro !.H:pôl

rado, e oro rateio:. qu.• lhv:. coulH.•rr>Jq Ger.'lu lmpuL1dn:; n<.r fl:,ga

rnento do::; crf:<lito~ con:-:ti tu i dor. ant~!'iormentc 3. d.1to1 dn publ!_ 

caçiio da ut.l du .:l!i!>cmbléi.1. i1s quantia-; <1!'l~im .1trlhLIÍLla!1 aos 

créditos mais antigos n.iC'I 5c Uerlu::irZio do::> crédito::. doG ex-

acioni::>tas, que sub!iistir.:lv intcqr.tlmcntc par,l sc:rcm n~ti:.

fcitos pelos bens r.la m.,osa, Jcpoi!:> Uc paqor. os primciron. 

J 69 - S0., 'flhln'lo ocorrer .1 fô1ll!nc1.1, j5. se 

houver efctuaUo, 3 con t.n '1[• cw.pi t;\l ::;ocii'll, o rccmlJL)lfm Uo::; 

cx-acionist.:~.s, ~ate::; n5o tiverem oiclCI ::;uhstituidor., c a ma~sa 
não bilr.tar pnr.1 o p.1qarncnt.o d<.n; crédito~ mais antigos, caberá 
aç5o rc·voc~1tÓri, pilr.J rc~tituit:;:io do reembolso paqr) cor.r redu-

çii" do capit.ll soc1.1l, .1tl: .:l concorrL-nc.:i.:. do que rcn:.:lncsccr 

dcs.G.:l p.1rt.c do pas:.;ivo. A rcst.!.tlll\-la ~er.í h.1vl.d.:1, na mí~!im.:l 

proporç:io, ~:~o tor.lor. Q~ ;1cic.n1:>t:v; cuj,1-; ilÇÔe!; ttmh.:'lm sido rc

ernbol:;ctdas. 

cr.r~'TULO l"J 

Car.Jctet·inticas 

Art. 46 - ~i companhia pode criar, a qualquer 

tempo, títulos negociáveis, sem valor nominal c cstr.:lnhos ao 
cap!.tal ~oci.Jl, denomir .. :u..lO!'> "p,1rtc!j" br.:nc~fici5.riilt:". 

§ 19 - J\!; púrtu!i b .. ::ncficiárias cont-crirão aos 

seus titul.:trcs direito de cróUito eventual contra a compa

nhia, consistente na participação nos lucros anuais(Art. 190}. 

§ 29 - A particip~ção atribuida às partes be

ncficiSrias, inclusive parn formação de reserva para rc:sgatc, 
se houver, não ultrapassarfi um décimo dos lucros. 

§ 3~ - r. vedado conferir às partes beneficiõ

rias qualquer direito privativo Ue acionist.:t, salvo o de fis

calizar, nos termos desta lei, os ates dos administradores. 

§ 49 - E proibida a criação de mais de uma 

classe ou série de partes beneficiárias. 

Emissão ~ 

•t _ ... 
Art. 47 - As partes beneficiárias poderão ser 

alienadas pelij co~panhia, nas condições dete~minadas pelo es-. 
tatu~o ou pela assembléia geral, ou atribu.tdas a fundadores, 
acionistas ou terceiro . .:;, como remuneração de serviços presta

dos à companhia. 
Parágrafo Único - A companhi~ abcrt~ somente 

poderá criai' partes bcneficl5.rias para alienação onerosa, ou 
para atribuição grStuita a sociedades ou fundações beneficen

tes de seu~ emprCgados. 

Resgate e Conversão 

Art. 48 - o estatuto fixará o prazo de dura
ção das partes beneficiSrias e, sempre que estipular resgate, 
deverá criar tcscrva especial para esse fim. 

§ 19 - o prazo do duração das partes bencfici 

árias .:ttribuidas griltuitamcntc, oalvo as destinadas n socicd~ 
des ou fundaçõc::; bcneficentcz dOG empregados da 
niio poder .i ultrapns~ur dt~z ano~. 

companhia, 

§ 29 - O cotntuto podorú provar a conVl~rr>ão 

dau partes bonofici5.rias cm açõcu, mcdinntu cupitoli:aç~o Uc 
rc::.crva crindn parn O[iSU fim. 

.· 

f 

I 
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§ 39 - No caso do liquidação do companhia, 
solvido o passivo oxigivel, os titularoc das partos bonofici! 
rias terão direito de preferência sobro o que restar do ativo 
até a importância dn reserva para resgate ou conversão. 

Çertific~dos 

árias conterão: 
Art. 49 - Or. certificados das partes benefic! 

- a denominação "Parte Beneficiária"; 
II - a denominação da companhia, sua sede e 

prazo de duração; 

III - o valor do capital social, • data do ato 
que o fixou e o número de ações cm que se divide; 

IV - o número de partes beneficiárias criadas 
pela companhia e o respectivo número de ordem; 

V - os direitos que lhes são atribuidos pelo 
estatuto, o prazo de duração e as condições de resgate, se 
houver; 

VI - a data da constituição da companhia e do 
arquivamento e publicação dos seus ates constitutivos; 

VII - o nome do beneficiário ou a cláusula ao 
portador; 

VIII - a declaração de sua transferibilidade por 
endosso, se endossãvel; 

IX - a data da emissão do certificado e as as
sinaturas de dois diretores. 

Forma, Propriedade, Circulação e Onus 

Art. 50 - As partes beneficiárias podem ser 
nominativas, endossáveis e ao portador, e a elas se aplica, 
no que couber, o disposto nos Seções V a VII do Cop!tulo III. 

§ 19 - As partes beneficiárias nominativas e 
endossáveis serão registradas em livros próprios, mantidos P! 
la companhia. 

§ 29 - As partes beneficiárias podem ser obj~ 
to de depósito com emissão de certificado, nos termos do Art. 
43. 

Modificação dos Direitos 

Art. 51 - A reforma do estatuto que modificar 
ou reduzir as vantagens conferidas às partes beneficiÁrias só' 
terá eficácia quando aprovada pela metade, no minimo, dos 
seus titulares, reunidos em assembléia geral especial. 

§ 19 - A assembléia será convocada, através 
da imprensa, de acordo com as exigências para convocação das 
assembléias de acionistas, com um mês de antecedência, no ml
nimo. Se, após duas convocações, deixar de instalar-se por 
falta de número, somente seis meses depois outra poderá ser 
convocada. 

§ 29 - Cada parte beneficiária dá direito a 
um voto, não podendo a companhia votar com os titules que PO! 
suir em tesouraria. 

§ 39 - A emissão de partes beneficiárias pod~ 
rã ser feita com a nomeação de agente fiduciário dos seus ti
tulares, observado, no que couber, o disposto nos Arts. 66 a 
71. 

CAPITULO V 

DEB~NTURES 

Caracter!sticas 

Art. 52 - A companhia poderá emi~1r debêntu
res que conferirão aos seus titulares direito de crédito con-
tra ela, nas condições constantes da escritura de emissão 
do certificado. 

Seção 

Direito dos DebcntuListas 

Emissões e Séries 

c 

Art. 53 - A companhia poderá cfctuar mais de 
uma emissão de debêntures, e cada emissão pode ser 
em séries. 

divididà 

Parágrafo único - As debêntures da mesma sé-
rie terão igual valor nominal e conferirão a seus 
os mesmos direi tos. 

titulares 

Valor Nominal 

Art. 54 - A debênture terá valor nominal 
presso em moeda nacional, salvo nos casos de obrigação 
nos termos da legislação em vigor, possa ter o pagamento 
pulado em moeda estrangeira. 

ex
que, 
est! 

Parágrafo único - A debenture poderá conter 
cláusula de co"rreção monetária, aos mesmos coeficientes flxa
dos para a correção dos titules da divida pública, ou com ba
Se na variação de taxa cambial. 

Vencimento, Amortização e Resgate 

Art. 55 - A época do vencimento da debênture 
deverá constar da escritura de emissão e do certificado, po
dendo a companhia estipular amortizações parciais de cada sé
rie, criar fundos de amortização e reservar-se o direito de 
resgate antecipado, parcial ou total, dos titules da mesma s~ 
rie. 

§ 19 - A amortização de debêntures da mesma 
série que não tenham vencimentos anuais di~tintos, assim como 
o resgate parcial, deverão ser feitos mediante sorteio ou, se 
as debêntures estiverem cotadas por preço inferior ao valor 
nominal, por compra em bolsa. 

§ 29 - E facultado à companhia adquirir da
bentures de suo emissão, desde que por valor igual ou inferi
or .ao nominal, devendo o fato constar do relatório da admini! 
tração e das demonstrações financeiras. 

§ 39 - A companhia poderá emitir debentures 
cujo vencimento somente.ocorro nos casos de inadimplemento da 
obrigação de pAgar juros e dissolução da companhia, ou de ou
tras condições previstas no titulo. 

Juros e outros Direitos 

Art. 56 - A debenture poderá assegurar ao seu 
titular juros fixos ou variáveis e premio de reembolso. 

-------------·--
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conversibilidade em Ações 

Art. 57 - A debênture poderá ser convoraivel 

em açõea nas condições constantes da escritura de emissão, 
que eapocific•rá• 

I - na baocs da conversão, seja cm número de 

nçõos cm qun poderá ser convertida cada dàbõnture, seja como 
rolnç4o entre o v~lor nominal da debênture e o preço dn emis

são dns :tçõos; 

J. [ - a espécie e a cla!'lse das açõos em que po- · 

dará 9er convertid~1 

III - o prazo ou época para o exerc!cio do di-

rt:ito :\ l:llriVt!Lt.·,iio; 

IV - aR domaio condições n que a conversão DC! 

so fique suj~it~. 

19 - Os acionistas terão direito de prefe

rência para subscrcv~r a emissão de debêntures com cláusula 
de c-onversibilidade em ações, observado o disposto nos Arts. 

lHo 172. 
§ 29 - Enquanto puder ser exercido o direito 

à conversão, d6pendcrá de prévia aprovação dos debenturistas, 
em assembláia oopecial, ou de seu agente fiduciário, a alter! 

ção do oAta~uto pura: 
a) mudar o objeto da companhia; 
b) criar ações preferenciais ou modificar as 

vant.ll]t=ns db.s e~iatcntl!'S, cm prejuizo das açõcs cm que são 

convecsivcis at deUântures. 

Seção II 

Espécies 

~rt. 58- h debõnture poderá. conforme dispu
-,; •• t ;, t :;·:ritur~\ rie omissão, ter g;trnntia real ou gnrantia fl~ 

-cunntC!, n5o qnznr do prl'ferencia QU ser subordinada aos dc-

m~t~ credor~s dn companhia. 
~ 19 ... A qnrantia flutuante ítSSl~qurn à dcbén

tiJc"t~ ~~r1.Vl 1.•-:qh"l LJt:r.11 :-~obre o ativo da companhia, mas não im

···1•· .1 11•:qt"'f."'l '':"'·''' ·····; b•~n~ qul} ~ompÕ(.•m l."'ssc ativo. 
.~v 1\s g<lr.lntia~ podcr5.o r.cr constitulrl.:ls 

1'.1 - ~s dPbCnturcs com qarnnti.l flutuante 

rle nov" t>minr.Jo ~ntl pr,~fcridas pcl.:~.s de cmiss5o ou emissões 
antf1riorcn, c J. pdl"'lri<.lndc se estabelece pcl.:J. d.ltil do1. inscri
ç5o da P.Scritur~'\ dn omJssão; mas dentro dil mesma emissão, as 

sér1cs concnrrom em igualdade. 
§ 49 - A debênture que não gozar de qarantio 

poderS conter ct5uRula de subordinação aos credores quirogrn~ 
fãrio!>, J•reft~r1n1lo •lPfm.lS aos acionistas no ntivo rcm.Jncscen

te, a c houver, cm c uso de liqui.daçno da companhia. 
~ ':i? - 1\ f'lhriqnç5o de nii.o ;:tl.i.cnnr ou onerar 

bom i.móvel ou r)Utro lwm sujeito lt r~•.li~;~.;.J'o ele propriedJ.dc, .a:!_ 

sumidlt pela companhia na escritura de emissão, é opon!vel a 

terceiros, tletHh! qu..-J uverbnda no cnmpetontc rcgist.ro. 
~ tí9 .. As tlcbêntures amitid.1s por companhin 

lntcqr.lntt:.• de ~rupo de sociedades (1\rt. 2G5) poderão ter CJ.l

ranti,, !lutunntc do ativo de duas ou m.lis sociedades do gru
po. 

Soção III 

r.rinçõo c Emissão 

CompetCncia 

f\rt., r1 1l - 1\ tlclibarnç5o nobre cmi.SG.lO de dC

bÕntUrOS li tJ,, c:Oitlpi.ltênr:t.'l privDtiVO. da O.f1SOmblÓia qoral, que 
dovnrS fixnr, c,htit.JrVildO o que n rr.opcito diapuser o ontntuto: 

. I - o valor dn emissão ou os critérios de de
terminação do seu limite, e a aua divisão em sários, se for o 
caso; 

II - o número o o valor nominal dns debôntu-
res; 

III - as garantias reais ou .:1. garantia flutuan-
te, se houver: 

IV - aa condições da correção monetária, se 

houver; 

V - a conversibilidade ou não em ações e as 
condições a serem observadas na conversão, 

VI - a ~peca e as condições de vencimento, a
mortizPção ou resgato; 

VII - a época e as condições do pagamento dos 
juros, da participação nos lucros e do prémio de reembolso, 

se houver; 

VIII - o modo de subscrição ou colocação, e o ti 
po das debêntures. 

§ 19 - Na companhia aborta, a assembléia ge
ral pode delegar ao conselho de administração a deliberação 
sobre as condições de que tratam os números VI a VIII deste 

artigo e sobre a oportunidade da emissão. 

§ 29 - A assembléia geral pode deliberar que 
a emissão terá valor c número de séries indeterminados, den

tro de limites por ela fixados com observância do disposto no 
hrt. 60. 

§ 39 - h companhia não pode efetuar nova emi! 
s5o antes de colocadas todas as debêntures das séries de emi! 

são anterior ou canccladab as séries não colocadas, nem nego
ciar nova série dü mcsmil e:· .. ,i.ssão antes de colocada a anterior 
ou cancelado o saldo não colocado. 

Limite de Emissão 

Art. 60 - Excetuados os casos previstos em 
lei especial, o valor total das emissões de debêntures não p~ 

dcrá ultrapassar o capital social da companhia. 

5 19 - Esse limite pode ser excedido até al-

cançar: 
a) oitenta por cento do valor dos bens grava

dos, próprios ou de terceiros, no caso de debãntures com ga
rantia real; 

b) setenta por cento do valor contSbil do at! 
vo d.:~. companhia, diminuido do montante das suas dividas gara~ 

tidas por direitos reais, no caso de debêntures com garantia 
flutuante. 

§ 29 - o limite da alinoa ~ do § 19 poderá 
ser determinado em relação à situação do patrimõnio da compa

nhia depois de investido o produto da emissão; neste caso, 
os recursos ficarão sob controle do agente fiduciário dos de
bcnturistas c serão entregues à companhia, observados os lim! 

toa do § l~, 5 medida cm que for sendo aumentado o valor das 
g.:~.r.:~.ntias. 

§ 39 - h Comissão de Valores Mobiliários pode 
rã fixar outros limites p~ra omissões de debêntures negocia

das em bols~ ou no balcão, ou a serem distribuidas no merca
do, 

§ 40 - os limites provistos neste artigo não 

so aplicam 5 cmitsão de debêntures subordinadas. 

Escritura de Emis~~o 

Art. Gl - 1\ companhia fará constar da cscrit~ 

ra de emissão os dire1tos conferidos pelas dubênturos, suns 
garantias c domai:; c15u~ulas ou condicõcr.. 

§ 19 ... A oucritura do omiou5o, por instrumen

to público ou particular, do dobênturou distribuidns ou admi

tidaa à ncCJOCiaç5o no mercado, ter5. obrigntorinmonte '" inter• 
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vonção do aqonto fiduciSrio dos dcbenturistao. (Arto. 66 • 70). 

§ 29 - Cada nova série da mesma omissão será 
objoto de aditamento à respectiva oocritur~. 

§ 39 - A Comissão de Valoroo Mobiliários pode 
rã aprovar padrÕes do cláusulas c condições quo devam ser ad~ 
tados nas escritur~s de emissão de debêntures destinadas ã n; 

gociação em bolsa ou no mercado de balcão, o recusar a admis: 

são ao mercado d~ cmiss~o que não satisfaça a esses padrões. 

Registro 

Art. 62 • Nenhuma cmiss5o de debêntures será 
feita sem ~uc tenham sido satis!eitos os seguintes 
tos: 

requisi-

M arquivamento, no registro do comércio, c 
publicação da atcl dn a!isembléin geral que deliberou sobre a 
emissão: 

II - inscrição da escritura de emissão no re
gistro de imóveis do lugar da sede da companhia; 

III - constituição das garantias reais, se for 
o caso. 

19 - Os administradores da companhia rcspo~ 
dcm pelas perdas c danos causador. à compan~ia ou a terceiros 
por infração deste artigo. 

§ 29 - O agente fiduciário c qualquer debentu 
rista poderão promover os registras requeridos neste artigo ; 

sanar as lacunas c irrcgul«rid~dcs provcntura existentes nos 
registres promovidos ~elos administrudorcs da companhia; nes

te caso, o oficial do registro notificará a administração da 

companhia para que lhe forneça as indicações e documentos n~ 
ccssârios. 1 

~ 39 - Os aditamentos à escritura de emissão 
serão averbados nos mesmos registras. 

§ 49 - Os :cgistros de imóveis mnnterão livro 
especial para inscriç5o das emissões de debêntures, no c!udl 

serão anotadas as condições essenciais de cada emissão. 

Seção IV 

Forma, Propriedade, Circulação e Onus 

Art. 63 - As debêntures podem ser ao portad?r 
ou endossáveis, aplicando.se, no que couber, o disposto nas 
Seçõcs V a VII do Capitulo III. 

§ 19 - As debêntures endoss5vcis serão rcqis
tradas em l1vro próprio man~ido pela companhia. 

§ 2Q- As debCnturcs podem scr.objcto de dep§ 
sito com emissão de certificado, nos termos do Art. 43. 

Scçiio v 

Certificados 

Rl!quisitos 

Art, 64 • Os certificados d~s debêntures con· 
terão: 

I - a denominação, sede, prazo de duração c 
objcto da companhia; 

II - a data da constituição da companhia c do 
arquivamento c publicação dos scu:J ates constitutivos: 

III - .:1 c.!. .. tt.:1 J,, pubUcaç::io da ata àa a~~wmbléi.:t 

geral que delibProu nobrt~ " cwnfi!l,).n; 

rv - ,, d.:tt.l i.! o!:h:iu dt.l n:q1~tro dt.· iml'wt•t,; t•m 
que fui ins~.::r i ta ~1 omi~H;3o; 

da cua 

rantia 

V - a denominação 11 0cbônturc'' 'J u 

ospécio, pelas palavras "com garantia real", "com ga
flutuanton, "som preferência" ou "subordindda" 1 

VI - a designação da omissão c da 11ério: 
VII - o número do ordem; 

VIII - o valor nominal c a clSusula do correção 
monetária, se houver, as condições de vencimento, I'UIIl'"Jr tJ ztt· 
çõo, resgato, juros, participação no lucro ou prômio de roem
bolso, c a época cm que serão devidos; 

IX as condiçõeo de conversibilidndc cm ações, 
se for o caso; 

X - a cláusula ao portador, se cson ~sua fo~ 
ma: 

XI - o nome do debenturista e a dccldrrl~~~ de 
transforibilidadc da debênture mediante endosso, se endossó
vcl; 

XII - o nome do agente fiduciório doo dcbentu
ristns, se houver; 

XIII - a data da emissão do certificado c a hS&! 

natura de dois diretorcs da comp~nhia; 

XIV~ a autenticação do agente flduciãri~. se 
for o caso. 

TI tu los Múltiplos c Cautelas 

1\rt. 65 ·A companhia poderá emitir certifi
cados de múltiplos de debêntures c, provisoriamente, c&utc

las que as representem, satisfeitos os requisitos do hrt. 64. 

§ 19 - Os titules múltiplos de debêntures dns 
companhias abertas obedecerão à padronização de quantidade f! 
xada pela Comissão de Valores Nobiliários. 

§ 29 - Nas condições previstas na escritura 
do emissão com nomea\3o Uc agente fiduciário, os certificados 
poderão ser substituldos, desdobr.J.dos ou qrupados. 

Scção VI 

Agente Fiduciário dos Dcbcnturist.:1s 

Requisitos e Incompatibilid~dcs 

Art. 66 • O agente f1duc1ário !H.•rii nomeado c 

deverá aceitar a função na escritura de cmis!iiio dds dcbêntu ... 
res. 

§ 19 • Podem ser nomeadas agentes f1duciSr1os 

as pessoas naturais que satisfaçam aos requisitos para o cxc~ 

cicio de cargo em órg5o de admlnistr<~çào rln. comp.:mhia " ar. 

instituições financeiras gue, especialmente .luto r i o: adas pelo 

Banco Central do Brasil, tenham por objcta a .:~Jministraç5o ou 

custódia de bens de terceiros. 

§ 29 • A Comiss.io d~ Valnn•s ~loi...il.;.ÍirloS pod~ 

rã estabelecer que nas emissões de debênturC"H r.~qnc1.1das no 

mercado o .:lgente fiduciário, ou um dos agcnt~::. fi~ucifiri'"'!. 

seja instituição financeira. 

§ 39 - Não pode s~r agcnt~ fiduciário: 

a) pessoa que já exerça ~ funçãn cm outra c
missão da mesma companhia; 

b) sociedade coligada à companhia emissora ou 

à instituição que subscreva a emissão para sua distribuição 

no mercado, c qualquer sociedade por elas controlada: 

c) credor, por qu.:llquor titulo, da sociedade' 

emissora, ou sociedade por ele control.:tdai 

d) nociedadc cujos administrndoros tonham in
teresso na companhia cmissorai 

e) pessoa que, de qualquer outro modo, se co
loque cm situação de conflito de intcrcsscn pelo cxcrcicio d,, 
!unção. 

4t;l - O r~rtentl·' flduct.Írln qul~, por circunu
tâncias pot~tcriorctl .l unlisnilo, t 1c.u· iWfi~..:d 1dn ~oh.: o,;unt..Lnuar D. 

oxurcur o função devorá C"Omunlcilr imc-dlntamuntc o L1to dOS d'! 
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benturistas e pedir aua substituição. 

Substituição, Remuner~çiio e Fiscalização 

Art. 67 - A escritura de emissão estabelecerá 

as condições de substituição e remuneração do agente fiduciá
rio, observadas as normas expedidas pela Comissão de Valores 

Mobiliários. 
Parágrafo único - A Comis.aão ·de Valores Mobi•. 

liários fiscalizará o exercício da função de agente fiduciá
rio das emissões distribu!das no mercado, ou de debêntures n2 
gociadas em bolsa ou no mercado de balcão, podendo: 

a) nomear substituto provisório, nos casos de 

vacãncia; 
b) suspender o agente fiduciário de suas fun

ções e dar-lhe substituto, se deixar de cumprir os seus dev~ 

res. 

Deveres e Atribuições 

Art. 68 - O agente fiduciário representa, nos 
termos desta lei e da escritura de emissão, a comunhão dos d~ 
benturistas perante a companhia emissora. 

§ l9 - são deveres do agente fiduciário: 
a) proteger os direitos e interesses dos de

benturistas, empregando no ex~rc!cio da função o cuidado e 
diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar 

a 
na 

administração de seus próprios bens; 
b) elabo.rar relatório e colocá-lo anualmente 

ã disposição dos debenturistas, dentro de quatro meses do'en
cerramento do exerc!cio social da companhia, informando os 

fatos relevantes ocorridos durante o excrc!cio, relativos à 
execução das obrigações assumidas pela companhia, aos bens ga 
rantidores das debêntures e à constituição e aplicação do fu~ 
do de ~~ortização, se houver, do relatório constará, ainda~ 
declaração do agente sobre sua aptidão para continuar no exer 
c! cio da função; -

c) notificar os debenturistas, no prazo máxi

mo de noventa dias, qualquer inadimplemcnto, pela companhia, 

de obrigações assumidas na escritura de emissão. 
§ 29 - A esc~itura de emissão disporá sobre o 

modo de cumprimento dos deveres de que tratam as alíneas a c 
E do padiqrafo anterior, 

§ 3? - O agente fiduciário pode usar de qual 
quer ação para proteger direitos ou defender interesses dos 

dcbenturistas, sendo-lhe especialmente facultado, no caso de 

inadimpl~mcnto da companhia: 
a) declarar, observadas as condições da escr! 

tura de emissão, antecipadamente vencidas as debêntures c co

brar o ~ç-u princ.1pcil t: acc~sórios; 

Ld ••"J(ecutar garantias reais, receber o produ

to da cobrança e aplicá·lo no pagamento, integral ou propore! 
anal, dos dcbcnturistas; 

c) requerer a falência da companhia emissora, 
se nã~ existirem garantias reais; 

d) representar os debonturistas em processos 

de falência, concordata, intervenção ou liquidação extrajudi
cial da componhia emissora, salvo deliberação em contrário da 
assembléia dos debenturistas; 

c) tomar qualquer providência necessária para 

que os dcbcnturist~s realizem os seus créditos. 
§ 49 - o agente fiduciário respondo perante 

os dt::berturü;tilG pelos prejulzos que lhes causar por ctüpa ou 

dolo no uxorcicio d.u; Buas funções. 
~ 59 - O crúdito do uqente fiduciário por du~ 

pc~as que tcnhu foito para proteger direitos c intoroases ou 

realizar créditos dos dobonturistas será acrescido à d!vida 
da companhia emissora, gozará das mesmas garantias das debên

tures e preferirá a estas na ordem de pagamento. 

§ 69 - Serão reputadas não escritas as cláu
sulas da escritura do emissão que restringirem os deveres, a
tribuições c responsabilidade do agente fiduciário previstos 
neste artigo. 

Outras Funções 

Art. 69 - A escritura de emissão poderá ainda 
atribuir ao agente fiduciário as funções de autenticar os ceE 
tificados de debêntures, administrar o fundo de amortização, 
manter em custódia bens dados em garantia e efctuar os paga
mentos de juros, amortização e resgate. 

Substituição de Garantias e Modificação da Escritura 

Art. 70 - A substituição de bens dados em ga
rantia, quando autorizada na escritura de emissão, dependerá 
da concordáncia do agente fiduciário. 

Parágrafo único - O agente fiduciário não tem 
poderes para acordar na modificação das cláusulas e condições 
da emissão. 

Seçiio VII 

Assembléia de Debenturistas 

Art. 7l - Os titulares de debêntures da mesma 

emissão ou série podem, a qualquer tempo, reunir-se em assem
bléia a fim de deliberar sobro matéria de interesse da comu
nhão dos debenturistas. 

§ l9 - A assembléia de debenturistas pode ser 
convocada pelo agente fiduciário, pela companhia emissora, 
por debenturistas que representem dez por cento, no mlnimo, 

dos titules em circulação, e pela Comissão de Valores Mobili
ários. 

§ 29 - Aplica-se à assembléia de debenturis-
tas, no que couber, o disposto nesta lei sobre a assembléia 
geral de acionistas. 

§ 39 - A assembléia se instalará, em primeira 
convocação, com a presença de dcbcnturistas que representem 
~etadc, no mínimo, das debêntures em circulação, e, em segun
da convocação, com qualquer número. 

§ 49 - O agente fiduciário deverá comparecer 
à asscmbléi~ c prestar aos debcnturl.stas as informações que 
lhe forem solicitadas. 

§ 59 - A escritura de emissão estabelecerá a 
maioria necessária, que não será inferior à metade das debên-
tures cm circulação, para aprovar modificação nas 

das debêntures. 
condições 

§ 69 - Nas deliberações da assembléia, a cada 
debênture caberá um voto. 

Seção VIII 

Cédula Pignorat!cia de Debêntures 

Art. 72 - As instituições financeiras autori
zadas pelo Danco Central do Drasil a efetu~r esse tipo de ope 
ração poderão emitir cédulas garantidas pelo penhor de dcbên: 

turco, que conforirão aos seus titulares direito do crédito 
contrn o omitonto, pala valor nominal e os juros nela~ estip~ 
,lldOS, 
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19 - A códul~ poderá ser ao portador ou en-
dossâval. 

5 29 - O certificado da cédula conterá as se
guintes dcclilraçõo:J: 

a) o nome da instituição financeira emitcntce 
as assinaturas dos seus representantes; 

b) o número de ordem, o local c a data da e-

§ 19 - Se a emiooão tiver ~gente fidu:idrio, 
caberá a osto fiscalizar o cancolamonto dos cortificndos. 

§ 29- Os administradoros,dn companhia reopo~ 
derão solidariamente pelas perdas c danoo decorrentes da in
fração do disposto neste artigo. 

mlssão; CAP!TULO VI 
c) a denominação "Ciidula Pignoratlcia de De-

bêntures"; DONUS DE SUDSCRIÇ!iO 
d) o valor nominHl c a data do vencimento; 
c) os juros, que poderão ser fixos ou varii-

veis, c ns épocas do sou pagamento; 

f) o lugar do pagamento do principal e dos j~ 
ros; 

g) a identificação das debêntures empenhadas 
c do seu valor; 

tas; 
h) o nome do agente fiduciário dos dcbcnturi! 

1) a cláusula de corrcção monctdrin, se hou-
ver; 

j) u cláusul~ no portador, se cseu for a sua 
forma; 

l) o nome do titular e a declaração de que a 

Características 

Art. 75 - A companhia poderá emitir, dentro 
do limite de aumento de capital autorizado no estatuto (Art. 
168), titules nogoeiãvcis denominados "bÕnus de subscrição", 

Parágrafo Único - Os bõr.us de subscrição con
ferirão aos seus t~tulares, nas condiçÕPs const~ntcs do c~ti 
ticado, direitCI de subscrever ações do capital social, que s~ 
rã exercido m~diante apresentação do t!tulo ã companhia c p~
gamento do preço de emissão das açõeo. 

cédula é transfcr!vel por endosso, se ondossãvel. Competência 

Seção IX 

Emissão de Debêntures no Estrangeire 

~rt. 73 - Somente com a prévia aprovação do 
Banco C~ntral do Drasil as companhias brasileiras poderão cm! 
tir debCnturcs no exterior com garantia real ou flutuante ·de 
bens -situados no Pais. 

§ 19 - Oo credores por obrigações contraidas 
no Drasil terão preferência sobre os créditos por debêntures 
emitidas no exterior por companhias estrangeiras autorizadas 
a funcionar no Pais, salvo se a emissão tiver sido previamen
te autorizada pelo Dance Central do Drasil e o seu produto a
plicado cm estabelecimento situado no território nacional. 

§ 29 - Em qualquer caso, somente poderio ser 
remetidos para o exterior o principal e os encargos de deben
tures registradas no Banco Central do Brasil. 

§ 39 - A emissão de debêntures no estrangei
ro, além de observar os requisitos do Art. 62, requer a ins
crição, no registro de imóveis, do local da sede ou do esta~ 
lccimento, dos domais documentos exigidos pelas leis do lugar 
da emissão, autenticadas de acordo com a lei aplicável, lega
lizadas pelo consulado brasileiro no exterior e acompanhados 
de tradução em vernáculo, feita por tradutor público juramen
tado: e, no caso de companhia estrangeira, o arquivamento no 
registro do comércio e publicação do ato que, de acordo com 
o estatuto social c a lei do local da sede, tenha autorizado 
a emissão. 

49 - A negociação, no mercado de capitais 
do Drasil, de debünturcR emitidas no estrangeiro, depende de 
prévia autorização da Comissão de Valores Mobiliários. 

Seção X 

Extinção 

Art. 74 - A con1panhia emissora fará, no• li
vros prõprios, as anot~çõcs refcrente:s a extinção das debêntg 
(C'j 1 •.! oiiUntcr.Í arquiV.ldOS, pele.• pra,zo de cinCO anO~, juntame!t 
te ço;n os documentos rcl.ttivos à extinção, os certificados 
C:ilnccl.uio~; ou o::; rcc11Jus t.lot> titulares das conta:. datS dcbênt~ 
rcs u~cr!tur.:J.i~. 

/.rt. ii, - A dclJ.bt:raçi'it.,~ ~obre 
nus do sub~crição compete à assembléia geral, 
não a atribuir ao conselho de administração. 

cmiss3o de bõ
ae o estatuto 

Emi:;aão 

1\.rt. 77 - Os bõnuc de ·:ubscriçâo se1·~o <J.lien~ 

dos pela companhia ou por ela atribu!.d ... .:;, corno vzmtagem c:.dic!, 
~nal, aos subscritores de emissões de ~uas açõus ou debêntu
res. 

Parágrafo único - Os acionistas da companhia 
gozarão, nos termos dos Arts. 171 c 172, de preferência para 
subscrever a cmiss~o de bônus. 

Forma, Propriedade e Circulação 

Art. 78 - Os bÕnus do subscrição poderão ter 
forma endossável ou ao portador. 

Parágrafo único - Aplica-se aos bónus de sub! 
crição, no que couber, o disposto nas Seções V a VII do Capi
tulo III. 

Certificados 

Art,. 79 - O certificado de bõnus de subocr1-
çio conterá as seguintes declarações: 

I - as previstas nos números I a IV do Art.24: 
II - a denominação "Bónus de Subscrição"; 

III - o número de ordem; 

IV - o número, a espécie e a classe das ações 
que podor5o ser subscritas, o preço de omissão ou os crité
rios para sua determinação; 

V - a época em que o direito de subscrição P2 
derã ser exercido c a data do término do prazo ~ara case oxe~ 
cicio; 

VI - a cláusula ao portador, ~c est~ for a sud 
forma; 

VII - o nome do titular e a declaração do 
o tltul~ é transfor!vol por endosso, oe endons5vclJ 

que> 
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VIII - a data da emissão do certificado e as as
sinaturas de dois dirotoras. 

Cl.P!TULO VII 

CONSTITUIC:l\0 Dl. COI!Pl\NI!Il. 

Soçiio I 

Roquioitoo Prcliminnres 

r.rt. 80 - l\ conotituic;iio da cor:tpnnhia depende 
do cur,lprir.u.mto dos scc;uintcs rcL'}uisitos prclininarcs: 

I- subscricão, pelo r.1cnca por duas possnns,dc 
todas as açõcs crn que se divide o capital social fixado nn C! 
tatu to; 

II - realização, cot1o cntrnUa, de <Jcz cor CC!! 
to, no minino, do pro~o ele enissiio elas ações subscritas em d! 
nhciro; 

III - depósito, no Dance do DrA.sil S,J\., ou er.l O_!:! 

tro estabelecimento bancário autorizado pela. Cor.ti!lsão de Vnl,2 

res ltobiliãrios, da rart. do capital reali~ndo cr.\ dinheiro. 

PnrS.qraft":. único - O disposto no núnero II não 
a~ aplica às cnrn~nnhias para ao ~uais a lei cxi~c 

inicial de parte r.mior <lo capital social. 
rcali~ac;ão 

Depósito dn Cntr~n 

1\rt. 31 .. o <.lcpÓ~ito rcfcritlo no núncro III tlo 
hrt. 80 devcrS ser feito pelo fundaUor, no prazo de cinco Uiün 
contados do recebimento <las quantifis, cn nornc elo subscri tnr c 

a favor da sociedade cr.t organiz~1ç;in, que só p()clerá lcvnnt:i - lo 

após haver adquirido personalidoda jurídico. 

Parágrafo único - Caso ~ cornnanhia não sn con! 

titua dentro de seis ~cscs da data do clcpÓsito, o banco rcst! 

tuirã as ~unntias depositadas dirctamcntc aos subscritores. 

Seç:io II 

Constituiç:io por Subscrição PÚblica 

Rc~ristro da Emissão 

Art. 82 - l\ constituição de companhia por sub~ 
crição pública dcrcndc de prévio registro da emissão na Comi~ 

são de Valores HobiliS.rios, c a subscrição sol':\entc !)Oder5. ser 
efetuada com a intorr.lodiação de instituição financeira. 

G 19 - O pedido de registro de emissão obedcc~ 
r:i às normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários e 
será instruido com: 

a) o estudo de viabilidade econõmica e fina!). 
ceira do empreendimento; 

b) o projeto do estatuto social; 
c) o prospecto, organizado e assinado pelos 

fundadores e pela instituição financeira intermediária. 

§ 29 - l\ Cor:tissão do Valores Mobiliários pod~ 

rã condicionar o registro a modificações no estatuto ou no 
prospecto e doneg5-lo por inviabilidade ou temeridade do empr~ 
endimcnto, ou inidoneidade dos fundadores. 

Projeto de Estatuto 

Art. 83 - o projeto de estatuto deverá satisf~ 
zcr a todos os requisitos cxiqidoa para os contratos das soci2 
dados mercantis cm geral o aoa peculiares às companhias, e co~ 
ter~ as normas pelas quais se rogcr5 a companhia. 

Prospecto 

1\rt. 84 - o prospecto devorá mencionar, oom prs 
cisão e clareza, ~s bases da companhia e os motivos que juRti 
fiquem a expectativa do bom êxito do cmprcondirnonto, c crn csp~ 

cial: 
I - o valor do capital social ~ ser subscrito, 

o modo do sua realizaç5o c a existência ou n5o do autorização 
para aumento futuro; 

II - a parte do capital a s~r formada com bens, 
a discriminação desses bens o o valor a clco atribuído pelos 
fundadores; 

III - o núr.lero, as cspêcics o classes de açõos 

em que se dividirá o capital; o valor nominal das ações, ou a 
informação do que não terão valor noninul, c o preço da c~i~ 

são das ações; 

IV - a importância da cntr~da n ser 
no ato da su~scrição; 

realizada 

V - as obrig,"\çÕcs assumidas pelos fundadores, 
os contratos assinadoa no intorcsac ela futura cor.tpnnhia c ai) 

quantias já despendidas c por despen<ler: 
VI - as vantagens particulnre~, a ~ue terão d! 

rcito os fundadores ou terceiros, c o dispositivo do projeto 
do estatuto que as regula; 

VII - a nutori1.ação governamental parDo 
tuir-sc a companhia, se nocessãrin; 

conot!, 

VIII - as datas de inicio c térnino da Ruhscriqão 
c as instituições autorizadas a receber as entradns; 

r• - a solução !'lrcvistn pnra o Cl:ISO de excesso 
de subscrição; 

X - o prazo dentro do t1ual cl.cvcrã realizar -se 
a assembléia do constituição ela col'lpanhia, ou a preliminar P!!. 
r a avaliação dos bens, se for o caso; 

XI - o nor.1e, nacionniidad'c, estado civil, pr2 
fissão c residência dos fundadores, ou, se pcsso~ jurídica, a 

firma ou deno~inação, nacionalidade c·scdc, bem como o número 
e espécie de açõcs que cad~ um houver subscrito; 

XII - a instituição financeira intc~eUiãria do 
lançamento, crn cujo poder ficllrão depositados os originais elo 

prospecto c elo projeto de estatuto, cor.\ os docur.1cntos ü que fi 
zcrcr.t ti\cnç5'o, para o::amc de f!Ualqucr interessado. 

Lista, Uolctim c I::ntracla 

J\rt. as - tlo ato da subscrição elas açõcs a s~ 

rer.t realizadas em dinheiro, o subscritor pagará a entrac.la c a! 

sinarã a lista ou o boletim individual autenticaclos pela innt!, 
tuição autorizada a receber as entradas, qualificando-se pelo 
nome, nacionalidade, residência, estado civil, profissão c d2 
cumcnto de identidade, ou, se possoa jur!dica, pela fir~a ou 
denominação, nacionolidoc.lc o sede, devendo especificar o núm~ 

ro das ações subscritas, a sua espécie c classe, se houver r.\ais 
de uma, e o total da entrada. 

Pnr&yrafo único - J\ subscrição poderá ser fc! 
ta, nas condições previstas no prospecto, por carta ã institu! 
ção, com as declarações proscritas neste nrtiqo c o rogrumcnto 
d~ entrada. 

Convocação de Assembléia 

hrt. 86 - Encerrada a subscrigão o havendo s! 
do subscrito todo o capital social, os fundadores convocarão a 
asaembléio geral ~uc deverá: 

I - prof'llovcr a nvali;u:;ão dos bt.ms, se for o C.f! 

so (Art. 89) 1 

II - deliberar sobro a constituiçõo dn compa-
nhia. 
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Parágrafo Único • Oa anúncios do convocação 

mencionarão hora, din c local da reunião c sorüo inseridos nos 
jornais cm que houver 9ido fcit~ a publicidade do oferto de 
subscrição. 

Assembléia de Constituiçüo 

Art. 07 - A assembléia de constituição inst~ 

lar-se-S, cm primeira convocação, com a presença do subscrit2 
rcs que representem, no m!nirno, metade do capital social, o, 
cm segunda convocação, com qualquer nú~oro. 

5 19 - Na oasemblóio, presidida ror um dos fu.!! 
dadores c secretariada por subscritor, será lida a certidão do 
depósito de que trat~ o número III do Art. no, bem como dis
cutido e votado o projeto de estatuto. 

~ 29 - Cada ação, independentemente de sua e! 

pêcic o~ classe, dá Uircito a um voto1 a maioria não tem poder 
para alterar o projeto de estatuto. 

§ 39 - Verificando-se quo foram observadas a• 
formalid~deo legais c não havendo oposição de subscritores que 
raprascntcm mais da ~atado do capital soctnl, o presidente d2 
clararã constituiõa a companhia, procedendo-se, a seguir, ã 
eleição dos administradorcn c fiscais. 

5 49 - A ata da reunião, lavrada om duplicut,,, 

depois de lida c aprovada pela n~scMbléia, ~cr5 asninada ~ar 

todos os subscritores presentes, ou ~'or CJUolntos bnstcr:t à vali 

dado das Uclibcra~õcs; u~ oxcnplar ficará cm poder da co~ra

nhia c o outro será. tlestinaclo ao registro do co::1érc1o. 

Seçõo III 

Constituir;ão por Subscriç5o Particular 

Art. 88 - A constituição da comp.'"hia por 
subscrição particular do capital pode fazer-se por delibcr~ 

ção dos subscritores cm assembléia geral ou por escritura p~ 
blica, considerando-se fundadores todos os subscritores. 

§ l9 - se a forma escolhida for a de ass~ 

bléia geral, observar-se-ã o disposto nos Arts. 86 e 87, d~ 

vendo ser entregues à assembléia o projeto do estatuto, ass! 
nado em duplicata por todos os subscritores do capital, e as 
listas ou boletins de subscrição de todas as ações. 

§ 29 - Preferida a escritura pública, será 
ela assinada por todoa os subscritores, e contará: 

a) a qualificação dos subscritores, nos te~ 

mos do Art. as, 
b) o estatuto da companhia' 
c) a relação das ações tomadas pelos subscr! 

tores e a importância das entradas pagas; 
d) a transcrição do recibo do depósito ref~ 

rido no número III do Art. 80' 
e) a transcrição do laudo de avaliação dos 

peritos, caso tenha havido subscrição do capital social em 
bens (Art. 89) , 

f) a nomeação dos primeiros administradores 
e, quando for o caso, dos fiscais. 

Seção IV 

Disposições Gerais 

Art. 89 - A incorporação de imóveis para fo~ 
mação do capital social não exige escritura pÚblica. 

Art. 90 - O subscritor podo fa:er-se 
sentar na assembléia geral ou na escritura pÚblicA por 

curador com poderes espaciais. 

repr.~ 

pr!?_ 

Art. 91 - Nos atoa e publicações referentes 
a. companhia em constituição, sua denominação dovcrá ser ad! 
tada da cláusula "em organiznção". 

Art. 92 - on fundadores e as instituições !! 
nanceiras que participarem da constituição por subscriçã~ ··.: 
blica responderão, no âmbito das respectivas atribuições, ~ 
los preju1zos resultantes do inobservância de preceitos l~ 

gais. 
Parágrafo único - Os fundadores responderão, 

solidariamente, pelo prejuízo decorrente de culpa ou dolo em 
ates ou operações anteriores ã constituição. 

Art. 93 - Os fundadores entregarão aos pr! 
meiros administradores eleitos todos os documentos, livros 
ou papéis relativos à constituição da companhia ou a esta 
pertencentes. 

CAP!Tt!LO VIII 

FORMALIDADES COMPLEMENTARES DA CONSTITt!IçJ!iO 

Arquivamento e Publicação 

Art. 94 - Nenhuma companhia poderá funcionar 
sem que sejam arquivados e publicados seus atos 
vos. 

companhia Constitu1da Por Assembléia 

constitut!_ 

Art. 95 - Se a companhia houver sido const! 

tuida por deliberação em assembléia geral, deverão ser arqu! 
vados no registro do comércio do lugar da sede: 

I - um exemplar do estatuto social, assinado 
por todos os subscritores (Art. 88, § 19) ou, se a subscr! 
ção houver sido pÚblica, os originais do estatuto e do pro! 
pecto, assinados pelos fundadores, bem como do jornal em que 
tiverem sido publicados; 

II - a relação completa, ilUtcnt~.-:.da pelos 
fundadores ou pelo presidente dn ass~lêia, dos subscrit2 
res do capital social, com a qualificação, número das ações 
e o total da entrada de cad~ su~"o::-itc·r (Art. CS); 

III - o recibo do depósito a que se refere o 
número III do Art. 80; 

IV - duplicata das atas das assembléias real! 
zadas para a avaliação de bens, quando for o caso (Art. 89); 

V - duplicata da ata da assembléia geral dos 
subscritores que houver deliberado a constituição da comp! 
nhia (Art. 87). 

Companhia Constituída Por Escritura Pública 

Art. 96 - Se a companhia tiver sido const!_ 
tuída por escritura pública, bastará o arquivamento de cort! 
dão do instrumento. 

Registro do comércio 

Art. 97 - C1~pre ao registro do comércio ex~ 
minar se as prescrições l~qais foram observadas na constitu~ 
çio da companhia, bom como se no estatuto existam cláusulas 
contrárias à lei, à ordem pública e aos bons costumes. 

19 - Se o arquivamento !or negado, por in~ 
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scrvãncia do p:c~crição ou exigência legal ou por irregular! 
dade \'~rif:i.cada na constituição da companhia, os primeiros 
adminiotrndores deverão convocar imediatamente a assembléia 
~~ral para o~nar a falta ou irrogularidndo, ou autorizar as 
providônciao que se fizerem rteccssárias. A instalação e fu~ 

dionamonto da assembléia obedecerão ao disposto no Art. 67, 
devendo a deliberação ser tomada por a ioniotao que represe~ 
tem, no mlnimo;· metade do capital sccial. ·Se a falta for do 
estatuto, podctÃ ser sanada na mcama assembléia, a qual del! 
berará, ainda, sobre oc a companhia deve promover a respons! 
bilidado civil dos fundadores (Art. 92). 

, § 29 - .. Com a segunda via da ata da assem-
bléia o a prova de ter sido aanada ~ falta ou irregularidad~ 
o rcq1otro do comércio procederá ao arquivamento dos atas 
conotitutivos da companhia. 

§ 39 - A criação de sucursais, filiais ou 
agênci.:1s, observado o dioposto no cstiltuto, será arquivada 

no registro do comércio. 

Publicação c Trans!eréncia de ncns 

•\rt. 96 - Arquivados os documentos relativos 
à constitui\no da companhia, seus administradores provide~ 

ciarão, nos trinta di4~ subscq~cntcs, a publicação dos ref~ 

ridos documeneo~ c da certidão de arquivamento no ·órgão- ofi 
cial do Estado·, do ':'crritório ou do Distrito Federal, scgu!! 
do a localizaçao da sede da companhla. 

§ 19 - Um cxcmrlar do órgão 9ficial deverá 
ser arquivado no registro do comércio. 

§ ~Q - A ccrtid~o do~ atos constitutivos da 
companhi~, pansada ~elo regi~tro do comércio cm que foram ar 
quivados, será o documento hábil para a transfcrãncia, por 
transcrição no rugi~tro público compê~~ntc, dos bens com que 
o subccritor tiver contribuido para a formação do carital •2 
cial (Art. 69, § 29). 

§ 39 - A ata da asccmbléia geral que aprovar 
a incorporação deverd. identificar o bem com precisão, mas P2. 
corá desc~evê-lo sumariamente, desde que seja suplementada 
por declaração, assinada pelo subscritor, contendo todos os 
elementos necessários para a transcrição no registro púnlic~ 

Responsabilidade dos Primeiros Administrddores 

Art. 99 - Os primeiros administradores são 
solidariamente responsáveis perante a companhia pelos prejuf 
zon causadoa pela demora no cu~,rimcnto das formalidades co~ 
plcmcntarcs à sua constituiç~o. 

Parágrafo único - A companhia não responde 
pelos ates ou operações praticados pelos primeiros adminis 
tradorcs anteo de cum~ridas as formalidades de constituição, 
mas a assembléia geral poderá celibcrar om contrário. 

CAP!TULO IX 

LIVROS SOCIAIS 

Art. 100 - A companhia deve ter, além dos l! 
vro~ obrigatérios para qualquer comerciante, os 
rcvcf.tidos dao mosm~s fo~alidadcs legais: 

seguintes, 

I - os livros de 11 Ticgintro de J\çÕcs Nominat_! 
vns 11 c "Rc'ji~tro de J\r,~õ~~~ Endos!lávciD 11

, para inscrição, an_E 
tllÇ'~l"l tJU ,\V'!rh'-H,:Zlo: 

,\) dc1 numc do üCioniotiA c do núm~ro das suas 

ações: 
b} das entradas ou prestações de capital rc~ 

lizado1 
c) das conversões do ações, de uma em outra 

forma, espécie o~sse1 
d) do resgato, reembolso e amortização das 

ações, ou do sua aquisiçao pela companhia; 
e) das mu.taçõcs operadas pela alienação ou 

transferência de ações; 
f) do penhor, usufruto, fideicomisso, da al! 

enação fiduéiária em garantia ou· de qualquer ânus que grave 
as ações ou obste sua negociação; 

II - o livro de "Transferência de Ações Nom~ 

nativ'ls", para lançamento dos termos de transferência, que 
deverão ser assinados pelo cedente e pelo cessionãrio ou 
seus leg!timos representantes; 

III - o livro de "Registro de Partes Benefici-ª. 
rias Nominativas" e o de "Transferência de Partes Denefici,! 
rias Nominativas", se tiverem sido emitidas, observando- se, 
em ambos, no que couber, o disposto nos números I e II de! 
te artigo; 

IV- os livros·de "Registro de Partes nenef! 
ciárias Endossáveis", de "Registro de Debêntures Endossáveis" 
e "Registro de Bónus de Subscrição Endossáveis", se tiverem 
sido emitidos pela companhia, observando-se, no que couber, 
o disposto sobre o "Livro de Reqistro de Ações Endossáveis"; 

V - o livro de ''Atas das Assc.mbléias Gerais''; 
VI- o livro de "Presença dos Acionistas"; 

VII - os livros de "Atas das FeuniÕes do CO~ 

selho de Administração", se houver, e de "Atas das ReuniÕes 
da Oiretoria"; 

VIII - o livro de "Atas e Pareceres do Conselho 
Fiscal". 

19 - A qualquer pessoa serão dadas cert! 
dÕes dos assentamentos constantes dos livros mencionados nos 
números I a IV, e por elas a companhia poderá cobrar o custo 
do serviço. 

29 - Nas c~mpanhias abertas, os livros r~ 

feridos nos números I a IV deste artigo poderão ser subst! 
tuldos, observadas as normas expedidas pela Comissão de va12 
res Mobiliários, por registras mecanizados ou eletrõnicos. 

Escrituração do Agente Emissor 

Art. lOl - O agente emissor de certificados 
(Art. 27) poderá substituir os livros referidos nos números 
I a IV do Art. 100 pela sua escrituração e manter, mediante 
sistemas adequados, aprovados pela Comissão de Valores 1\cb! 
liários, os registres de propriedade das ações, partes ben~ 

ficiárias, debêntures e bÕnus de subscrição, devendo uma vez 
por ano preparar lista dos seus titulares, com o número dos 
t!tulos de cada um, a qual será encadernada, autenticada no 
registro do comércio e arquivada na companhia. 

§ 19 - Os termos de transferência de ações 
nominativas perante o aqente emissor poderão ser lavrados em 
folhas soltas, à vista do certificado da ação, no qual serão 
averbados a transferência e o nome e qualificação do adqu! 
rente. 

§ 29 - Os termos de transferência em folhas 
soltas serão encadernados em ordem cronológica, em livros a~ 
tenticados no registro do comêrcio c arquivados no agente 
emissor. 

Ações Escriturais 

Art. 102 - A instituição financeira deposit! 
ria de ações escriturais deverá fornecer ~ companhia, ao m! 
nos uma vez por ano, cópia Uvu cxtratou das contas de depôs! 
to das açõou e a liut~ dos acionistau com a quantidade das 
respectivas ações, que serão cncadcrne.dao CA\ livros autent,' 
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cadoa no registro do comércio e arquivadou na instituiçÃo f! 
nanccira. 

riscalização e Dúvidas no Registro 

Art. 103 - CAbe õ companhia verificar a reg~ 
laridade das transferência• e da constituição de direitos ou 
ânus sobre oa valores mobiliários de sua emissão; nos casos 
dos Arts. 27 e 34, essa atribuição compete, res~ectivamente, 
ao agente emissor de certificados e à instituição financeira 
depositária das ações escriturais. 

Parágrafo Único - As dÚvidas suscitadas en
tre o acionista, ou qualquer interessado, e a companhia, o 
agente emissor de certificados ou a in~tituiçÃo financeira 
depositária das ações escriturais, a respeito das averbações 
ordenadas por esta lei, ou sobre anotações, lançamentos ou 
transferências de ações, partes beneficiárias, debêntures, 
ou bônus de subscrição, nos livros de registro ou transferên 
cia, serão dirimidas pelo juiz competente para solucionar as 

dúvidas levantadas pelos oficiais dos registres pÚblicos, 
excetuadas as questões atinentes à substãncia do direito. 

Responsabilidade da Companhia 

Art. 104 - A companhia é responsável pelos 
prejuízos que causar aos interessados por vicias ou irregul~ 
ridades verificadas nos livros d~que tratam os números I a 
IV do Art. 100. 

Parágrafo único - A companhia deverá dilige~ 
ciar para que os ates de e~issão e substituição de certific~ 
do~, e de transferên:ias e averbações nos livros sociais, B! 
jam praticados no menor prazo possível, não excedente do · fi 

xado pela Comissão de Valores flobiliários, ~espondendo per"!!. 
te acion.stas e terceiros pelos ~rejuízos decorrentes de a
trasos culposas. 

~xibição do~ Livros 

1\rt:. l,h - ;, t:Xll.liifào por inteiro dos livros 
cia companllia pode ser ordenada judicialmente sempre que, a 

requerimento de acionistas que representem, pelo menos, cia 
co por cento do capital social, sejam apontados atas violadg 
res da lei ou do estatuto, ou haja fundada suspeita de gr~ 

ves irregulariáacies praticadas por qualquer dos órgãos da 

con1panhiae 

CAI'!TULO X 

IICIONISTAS 

Seção r 

Obrigação de Realizar o capital 

Condições e :tora 

Art. 106 - o acionista ~~ OtJri•;adc a realizar, 
nas concliçÕl!~ ,1ruvi.:Jtus no ustittuto ou no lloh'tir:l tio uuuscr!, 

ç.~c.., cl pruut.ü~tZLv co.truspc!"lountu Ztli il9ÕtJS subscritas ou adqu.!., 

rio"q 

19 - Se o estatuto o o boletim forem omi! 
sos quan_tc ac montante da prestação e ao prazo ou data ào p~ 
gamento, caberá aos Órgãos àa administração efetuar chamada, 

mediante avisos publicados na imprensa, por três vezes, no 
m!ni~, fixando prazo, não inferior a trinta dias, para o p~ 
garnento, 

§ 29 - O acionista que não fizer o pagamento 
nas condições previstas no estatuto ou boletim, ou na eh~ 
da, ficará de pleno direito constituído cm mora, sujeitando
se ao paqamento dos juros, da carroção monetária e da multa 
que o estatuto determinar, esta não superior a dez por cento 
do valor da prestação. 

Acionista Remisso 

Art. 107 - Veri!"icàda a r11nra d0 

a companhia pode, à sua escolha: 
acionista, 

I - promover contra o ac1on1sta, e os ~ue 

com ele forem solidariamente responsdvcis (Art. 108), preces 

ao de execução para cobrar as importãncias devidas, servindo 
o boletim de subscriçÃo e o aviso de chamada como título e~ 

trajudicial nos temos do CÓdigo de Processo Civil; ou 

II - mandar vender as ações em bolsa de valg 
res, por conta e risco do acionista. 

§ 19 - Será havida corno não escrita, rclati 
vamente Ã companhia, qualquer estipulação do catatuto ou do 
boletim de subscrição que exclua ou limite o exercício da 
opção prevista neste artigo, mas o subscritor de boa-fé terã 

açio, contra os responsáveis pela estipulação, para haver 
perdas e danos sofridos, sem prejuízo da responsabilidade ~ 
nal que no caso couber. 

§ 29 - A venda será feita em leilão especial 
na bolsa de valores do luqar da sede social, ou, se não ho~ 

ver, na mais próxima, depois de publicado aviso, por três V! 
zes, .com antecedencia mínima de três dias. Do produto da 
vend_~ serão deduzido!l as despesas com a operação e, se !'r!. 
vistos no c~tatuto, cs juros, corrcçãv monetária e multa, 
f1candc o saldÕ à dispos1çao do ex-acion1sta., na sede da so-

ciedacle. 
§ JQ ~ ~ facultado à companhi~, mesmo após 

iniciada a cobrança judictal, mandar vender a ação em bolsa 
de valores; a companhia poderã tarnbém promover a cobr~nça j~ 

àicial se as açÕe-5 of~rccid•1s ~m b(.,ls.:..~ .1Zav encontrarem toma .. 
dor, ou se c preço apurado não bastar para pagar os d~bitos 

do acionista. 
§ 49 ~ Se a companhia não conse~uir, ~or 

qualquer dos meios previstos neste brtigo, a integralizaçio 
das ações, poderá declará-las caducas e fazer suas as entr! 
das realizadas, integralizando-as com lucros ou reservas, e! 
ceto a legal; se não tiver lucros e reservas suficientes, t~ 
rã o prazo de um ano para. colocar as açõcs caídas em comisso, 
findo o qual, não tendo sido encontrado comprador, A asse~ 

bléia geral deliberará sobre a redução do Cdpi tal e1n impo! 
tância correspondente. 

Responsabilidade dos Alienantes 

Art. 100 - Ainda quando negociadas as açõos, 
os alienantes continuarão responsãveis, solidariamente com 
os adquirentes, pelo paqamento das prestações que faltarem 
para intcgralizar as açôcs transferidas. 

P.1rágrafo Ünico - Tal responsabilidade cess.e, 
rã, em rt!ll:içÜo a cada alitJnanto, no fim do doi·s anos a CO,!l 

tur da data da transferência das QçÕes. 
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Soção II 

Direitos Essenciais 

Art. 109 - llcm o estatuto social nem a asse!!) 
blÕia gurdl poderão privar o acionista dos direitos de: 

I - participar dos lucros sociais; 
II - participar do acervo da companhia, cm c~ 

so de liquidaçõo; 
III - fiscalizar, na forma pre':'ista nesta lei, 

o. 9011tio cios noqécics sociais; 
IV - preferência para a nubscrição de ações, 

p4rtes beneficiárias convers!veis cm ações, debêntures co~ 

vero!vois om açõca a bônus de subscrição, observado o dispo! 

to nos Arta. 172 o 173; 
V - retirar-ao da sociedade nos casos previ~ 

toa neotd loi. 

19 - As ações ~c cada classe conferirão i 
guai& direitos noa sous titularas. 

§ 29 • os meios, processos ou ações que 
lei confere no acioniata para assegurar os seus direitos não 
podem ser elididos pelo estatuto ou pela assembléia geral. 

Scçiio III 

Di roi to de Voto 

Disposições Gerais 

Art. llO - A cada ação ordinária corresponde 
um voto nas doliberaçõea da assembléia geral. 

§ l9 - O estatuto pode estabelecer limitação 
ao número do votos do cada acioni~ta. 

§ 2~ - t vedado atribuir voto plural a qua~ 

quar classe de açõcs. 

Ações Preferenciais 

~rt. lll - O estatuto poderá deixar de conf~ 

rir à.c; ,,ções ;n:··'~•:.o •.·nct.üs nlC)urr. ou nlquns dos direitos r~ 

conhecidoH ~ ..... nçõos l)rdin5rtas, inclusive o d~:: voto, ou CO!:, 

fcr!-lc ;:ow ....... :it.r.o..;ó . .:::·;, observado o disposto no J\rt. 109. 
1 '.' .. As itÇ"i3es pr..: ft!rc:.:nci ui s ~cm th rei to de 

voto aJCJ,uir1r;•i.o .:J .~x·.·r•·Icio desse Jircito se a comp.1nhil\, P!:. 

lo rrazo ;Wt.lVlsto no ostc1tuto, não sup.;::r1or a trõs exerci 
cios con!iuCl.t. vo:., ~c:ixar de pOJ.gOJ.r os dividendos fixos ou m~ 

nimos a r1uc li ;;:.••rc111 JUS, direito C'JUC conscrvolrão até o pag~ 

monto, ~e tn-:.:• divüwndos nQ.o forem cumulativos, ou até que 

sojam t~ugos Of' curnul."tivos cm iltraso. 

ti 29 • Na moam~ hipótcac c aob a mesma condi 
çã~ do § 19, a~ nÇ"Õea preferenciais com direito de voto re~ 

trito tcr~o ~~~i'iponsas as limitações .:10 cxerc!cio desse direi 
to, 

~ 39 - O estatuto poderá estipular que o di~ 
posto nou ~§ lt;~ c 29 vigorará a partir do término da. impla.n. 

tação do un1prC'..::ndimnnto inicial da companhi.J.. 

:~iio l..:<.c.:rcicio de Voto Pelas 1\çõcs ao Portildor 

\1 .11'~11_)1-,lfO ÚniCO - l)~; l.ilul~ll·l!.'j dt) .l)~Õe!J pro 

ll·L und.o~u; ;Ln l•»rtoLdor llUC ll.d!]Uirinn~l diruito do voto de !!. 

cordo com o disposto nos §§ 19 o 29 do Art. lll, o enquonto 
dele gozarem, poderão converter as açõos em nominativas ou 
cndossãvois, indapondentemento de outorizoção estatutÁria. 

Voto das AÇÕos Empenhadas e Alienadas Fiduciariamente 

Art. ll3 - o penhor do açõo não impede o oci 
onista de exercer o direito de voto; será licito, todavia, 

estabelecer, no contrato, que o acionista não ~aderi, sem 
conoontimcnto do credor pignorat!cio, votar em certos dolib~ 
rações. 

Parágrafo único - O credor garontido por ali 
cnação fiduciária da ação não poderá exercer o direito de v~ 
to; o dc.vcdor somente poderá exercê-lo nos torrnos do contr.! 
to. 

Voto das AçÕes Gravadas com Usufruto 

Art. ll4 - O direito de voto da ação gravado 
com usufruto, se não for rcqulado no ato de constituição do 
~ravame, somente poderá ser exercido mediante prévio acordo 

entre c proprietário c o usufrutuário. 

Abuso do Direito de Voto e Conflito de Interess~s 

Art, llS - O ocionisto deve exercer o direi 
to de voto no interesse da companhia; considerar-se-i abus! 

vo o voto exercido com o fim de causar ~ano ã companhia ou a 

outros acionistas, ou de obter, para si ou ?«ra outrem, va~ 

tagem a que não faz jus e de que resulte, ou possa resultar, 
prejuizo r)ara a compan~ia ou para outr('IS acioni~tas. 

§ 19 - O oc1onisto não podarÁ votar nos deli 
berações do assembléia gerol relativas ao laudo de avaliação 
de bens com que concorrer para a formação do capital social 

e ã aprovaç~o de suas contas como administrador, nem em 
qua1squer outras que puderem beneficiá-lo de modo particW4r, 

ou em que tiver interesse conflitanto com o da companhia. 

~ 29 - Se todos os subscritores forem condg 
mines de bem com que concorreram para a formação do capital 

social, poderão aprovar o laudo, sem prejuízo da responsabi 
lidadc de que trata o § 6Q do Art. 89. 

S 39 ~ O acionista responde pelos danos ca~ 

S3dos pelo cxcrc!c1o abusivo do direito de voto, ainda que 

seu voto não haja prevalecido. 
§ 49 ~ A deliberação tomada cm decorrência 

do voto de acioni~ta que tem interesse conflitantc com o da 

companhia é anuldvel; o acionista responderá pelos 
causados c será obrigado a transferir para a companhia 

vantagens que tiver auferido. 

Scção IV 

Acionista Controlador 

Deveres 

danos 

•• 

J\rt. 116 - EntunUc-se por acicnista contr2 
l~dor n pcsuon, nütural ou jur!Uic.'l., ou o cJrupo de pessoa~ 

vinculatlil5 por J.cordo de voto, ou sob contr('llc comum, que: 

<~) il ti..tular dL• dircLLo;. d~ ~Ócio que lhe 
11!\!lClJUn.·rn, Jc moJQ purm<lllL"ntu, a m.liori<l JO!i votw; n.,~; clcli 

bvraçõos Uã dt.ISU11à.ll~i.:l yur.1l u o poder de clntJUr u mdiorit1 
Uou aclmlni~trn.Uores da compnnhi<~; a 

'' '' 



' 
.. 1 

Setembro de I 976 . DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào 11) SdbadG 18 5931 

b) usa ofetivamente sou podar para dirigir 
as atividados sociais c orientar o funcionamento dos órgftos 
da companhia. 

Parãqrafo único - O acionista controlador 
deve usar o poder com o fim do fazer a companhia realizar o 

seu objeto e cumprir sua função social, e tem deveres e ro! 
ponsabilidades para com os demais acionistas da empresa, oa 
que nela trabalham e para cofl't a comunidade orn que atl.ta,cujos 

direitos c interesses deve lealmente respeitar c atender. 

Responsabilidade 

Art. ll7 - O acionista controlador responde 
pelos danos causados por atas praticados colo\ abuso de poder. 

§ l? - Siio modali<la<lco <lc oxcrcicio abusivÓ " 
do poder: 

a) orientar a companhia para fim estranho ao 
objoto social ou lesivo ao interesse nacional, ou levá-la a 

favorecer outra socicdaUe, brasileira ou estran9eira, em pr~ 

ju!zo da participação dos acionistas minoritãrio9 nos lucros 
ou no acervo da companhia, ou da economia nacional; 

b) promover a liquidação de companhia prõsp~ 

r a, ou a trill\sfomaçiio, incorporação, fusão ou cisão da cor.t
panhia, com o fi1n Ue obter, para si ou para outrem, vantager.~ 

indevida, em prejuizo dos demaio acionistas, dos que trab~ 

lham na empresa ou dos investidores er" valores rnabili5rios 
emitidos pela cornpanhia1 

c) promover alteração estatutária, emissão 
de valores mobiliários ou adoção de politicas ou decisões 

que não tenham por fim o interesse da companhia e visem a 
causar prejuizo a acionistas minoritários, aos que trabalh~ 

na empresa ou aos investidores emtvaloros mobiliários emit! 
dos pala companhiaJ 

d) eleger administrador ou fiscal que sabe i 
napto, moral ou tecnicamente; 

e) induzir, ou tentar induzir, administrador 
ou fiscal a praticar ato ilegal, ou, descu~prindo seus Ucv~ 

res definidos nesta lei c no estatuto, promover, contra o i~ 
teresse da c~panhia, sua ratificação pela ass~blóia qeral; 

f) contratar com a coapanhia, diretamente ou 
através do outrem, ou de sociedade n~ual tenha interesse, 
em condições de' favorecimento ou não. 'equitativas·; 

q) aprovar ou fazer aprovar contas irregul! 
res de administradores, por favorecimento pessoal, ou deixar 
do apurar denúncia quo saiba ou devesse saber procedente, ou 
,ue justifique fundada suspeita de irregularidade. 

§ 29- No caso da ~l!noa"~ <lo~ l9, o admi 
nistrador ou fiscal que piaticar o ato ilegal responde sol! 
iariamente com o acionista controlador • 

. § 39 - O aci~mista. controlador q~e exerce 
cargo de administrador ou. fiscal tom tarnbém os deveres e r~! 

ponsabilidades próprios do· cargo. 

Seção v 

Acordo de Acionistas 

Art, llB - Os acordos de acionistas, sobre a 
compra e venda de suas ações, preferência para adquiri-las, 
~u exerc!cio Uo direito de voto, deverão ser observados pela 
companhia quando arquivados na sua sede. 

§ l9 - As obrigações ou õnus decorrentes do! 
sca acordo~ soment~ ~urão oponiveis a tercuiros, d~poia Ue 
averbados nos livros do registro o nos certificados dasaçõo~ 
se emitidos: 

~ 29 - Esses acordos não poderão ser invoc~ 

dos para eximir o acionista de responsabilic.ladc no cxcrcicio 

do direito da voto (Art. ll5) ou <lo po<lar <lo controle IArts. 
,ll6 o ll7). 

~ 39 - llan condições provistao no acorU.o, os 
nctonist.:ts podom proJJavcr a execução ospoc!fica das obriyl! 
çõa~ asaurr.ltlJ.a. 

:~ 4? - AR açõcs averbados nos termos doo to 

nt·tic;o nik .. purk~riio ncr nCCjociadda cm bolsa ou no mercado do 

balcão. 

5 5? - No relatório anuill, os órgãos Ja ac.lrn_! 
niotraç5o da companhia aborta informar~o à anac~hlêi~ geral 

as disposiçÕes sobre politica do reinvestimento Uc lucros c 
distribuição de dividendos, constantes do acorU.os de acioni! 
tas arquivados nc1 cor.lpanhia. 

Soção VI 

Representação de Acionista Residente 

ou Domiciliado no Exterior 

Art, ll9 -.o acionista residente ou domici 
liado no exterior deverã manter, no Pala, representante com 

podares para receber citação em açõea contra ele, propostas 

com fundamento nos preceitos desta lei. 

Parágrafo único - o exerc!cio," no Brasil," de 
quaisquor direitos de acionista, confere ao mandatário ou 
representante legal qualidade para receber citação judicial. 

Seçiõo VII 

Suspensão do Exerc!cio de Direitos 

Art. 120 - A usémblé1a 911rlll podérã ~ 
de:' o axerc{cio doo direitos do acioniata que deixar de CU!!! 
prir obr19açio imposta pela lei ou pelo estatuto, ceaaando a 

auapenslõo loqo que Clllllprida a obri9ação. 

CAP%-rtn.O XI 

ASSEH!II.2IA GERAL 

Seção I 

Disposições Gerais 

Ai-t, l2l - A ·assembléia geral, convocada e 

instalada"de acordo com a lei e o estatuto, tem poderes para 

decidir todos os neqõcios relativos ao objeto da c:ompanhia 
e tomar as resoluções que julgar converliontea ii· BWl defesa c 

desenvolvimento. 

Competência Privativa 

Art. 122 - Compete privativamente i 
bléia geral• 

I- reformar o eatatuto·aociall 

II - eleger ou destituir, a qualquur tempo, 
os administradores e fiscais da compannia, ressalvado o di~ 

poeto no número II do Art. 1421 

III - tomar, anualmente, as contas dos admini~ 
tradorea, o deliberar sobre as demonstrações financeiras por 

eles apreaentadas' . 

IV - autorizar a omissão do dobõnturoa, 
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V - auspendor o exerclcio doa direitos do ! 
aioniata (Art, 120) r 

VI - deliberar sobro a avaliação do bons com 
qge o acioniata concorrer para a formação do capital socialr 

VII - autorizar a emissão do partas bonefic1! 

rias r 
VIII - deliberar sobre tzanaformação, fusão, 1~ 

ccrporação e ciaão da companhia, sua dissolução o liquidaçÕQ 
eleqer o destituir liquidantes o julgar-lhea aa contasr 

IX - autorizar os administradores a confoaaar 
falência e pedir concordata, 

Pariqrafo único - Em caso de urgência, a. co~ 
til8ão de falência ou o pedido do concordata.poderá aer for 
11111lado pelos adlllin~atradores, com a concordância do acioni; ., 
ta contzolador, ae houver, convocando-se iJiediatamente a a! 
IIBIIblÕia geral, para IIUIIIi!estar-aa· sobre a matéria. 

CQDP8tlincia para Convocação 

Art, 123 - Compete ao conselho de administz! 
yi~, se houver, ou aos dirotores, observado o disposto no e~ 
tatuto, convocar a asaembléia geral. 

·parágrafo único - A assembléia geral pode til! 
~ ser convocada: 

a) pelo conselho fiscal, nos casos previstos 
no nünior<>. v, do ~t.:. l6.3i · . 

b) por· qualquer .:ãc1on1sta; ·quando .. os adm1n1! 
·~redor~~ rcta~darem, ·por·maia.d~·~;s~~ntà d1~S/ a c~~vocáçãQ 

· · noS '~=:âsos ,Pr~vistos cm •lài ou no ~àtatutó; · . .J • .• • · • · 

e) P.,r .:c1on1stai que repres ... ~ténl' ciiii:io . por 
cento, no minimO, do capital votante, quando o• administzad~ 
res não atenderam, no praz<> de oito dias, a pedido de conv~ 
cação que apreoentarsm, devidamente fun~":"'entado, com 1nd1C! 
ção das mBtóriaa c serem trat~aa. · • · ·· 

Modo de Convocação e Local 

Art. 124 - A convocação far•ae·á mediante 
anúncio publ1cade> por trõa vezes, no mlnimo, contendei além 
do local, data e hora da assembléia, a ordem do dia, e, no 
caso de reforma do estatuto, a indicação da matéria, 

§ 19 - A primeira convocação da assembléia 
geral deveri ser feita com oito dias de antecedéncia, no m! 

·nimo, contado o prazo da publicação do primeiro anúncior não 
ee realizando a assembléia, será publicado novo anúncio, de 
aeguDda convocação, com antecedência mlnima de cinco dias. 

§ 29 - Salvo motivo de força maior, a ass~ 

bléia geral reali•ar-se-ã no ediflcio onde a companhia tiver 
a eedeJ quaftdO houver de efetuar-se em outro, os anúncios iE 
dicario, com clareza, o lugar da reunião, que em nenhum caso 
poderá realizar-se fora da localidade da sede, 

§ 39 - Nas companhias fechadas, o aeioniata 
que representar cinco por cento, ou maia, do capital social, 
aerã convocado por telegrama ou carta registrada, expedidos 

com a antecedência prevista no § 19, desde que o tenha soli 
citado, por escrito, i companhia, com a 1ndieaçSo do enderg 
ço completo e do prazo de vigência do pedid<>, não superior a 
dois exercicios ·sociais, e renOvável, essa convocação não 

. dispensa a publicação do avho previsto no' § ·19, e sua 1noE 
·aervãneia dará ao aeionista direito de haver, dos administr~ 
'dores da" companhia, 1ndeili:iaçiio pelos prejulzos sofridos. 

§ .49 - Independentemente das formalidades PI!!. 
~1stas .. neste artigo, :será ·considerada regular h assemblé.ia 
geral o que comparecerem t<>dos os acionistas, 

.• 

quorúm do Instalação 

Art. 125 • Roosalvadas as cxeações provistas 
em lei, a assembléia geral ins~alar-so-á, em primeira conv2 
cação, com a presença de acionistas que roprcacntom~ no min1 
mo, um quarto do capital social com direito de votor em sg 
gunda convocação instalar-so-á com qualquer número. 

Parágrafo Único • Os ae1onistas sem direito 
de voto p<>dem comparecer Ã assembleia geral e discutir a m! 
teria submetida ã deliberação. 

Legitimação e Representação 

Art. 126 - As pessoas presentes ã assembléia 
deverão provar a sua qualidade do acionista, observadas as 
seguintes normas: 

I - os titulares do ações nominativas exibi 
rão, se exigido, documento hábil de sua idont1dade1 ,, 

II- os titulares de açõos endoasãve1s ·ex1b! 
rão, além do documento d~ identidade, se exigido, os raspes 
tivos certificados, .ou documento que prove terem sido depos! 
tadoa na sede social ou· em instituição financeira designada 

nos a~úncios~do convocação, contOrmc determinar o estatutor 
.III ·- os titulares de ações ao portador exibi 

rão os respectivos e?rt1fieados, ou documento de depÓs1tonos 
termos do'número IIr 

IV- os'titulares de· ações escriturais ou .. em 
. eust'"C>dia nos termos do Art. 41, além do documento de 1dent! 
dadê; exibirão, ou depositarão na companhia, se o .. ·estatuto 
o.oxigir, eomprova~tc expedido pela instituição financeira 
depositãzia. 

§ 19 • O acionista p<>de ser representado na 
assembléia geral por procurador' constituído hã. menos de um 
ano, que seja aeionista ou profissional libera.l, mas que não 
participo da administração da soc1edado1 na companhia ·abe~ 

ta, o procurador podo, ainda, ser instituição financeira, e! 
bendo ao acll:\iniatrador de fundos de investi1nentos represe!! 
tar os condóminos. 

§ 29 - o pedido do procuração, mediante co~ 

respondêne1a, ou anúncio publicado, sem prejulzo da regul! 
mentação que, sobre o assunto vier a baixar a Comissão de v~ 
leres Mobiliários, deverá satisfazer aos seguintes rcquis! 
tos: 

a) conter t<>dos os elementos informativos n! 
cesaÃrios ao exerclcio do voto pedido; 

b) facultar ao acionista o exercleio de voto 
contrário ã decisão com indicação de outzo procurador para 
o exercleio desse voto1 

e) ser dirigido a 
nominativas ou endossáveis, cujos 
panhia. 

todos os titulares de ações 
endereços constem da ~ 

§ 39 - e facultado a qualquer ae1onista, d,! 
tentor de ações, com ou sem voto, que represente meio por 
cento, ou mais, do capital social, solicitar relação de •.!! 
dereços dos ac1onistas aos quais a companhia enviou pedidos 
de procuração, para o !1m de remeter novo podido, obedecidos 
sempre os requisitos do parágrafo anterior, 

§ 49 - T&n a qualidade para comparecer Ã à,! 

sembleia os representantes legais dos aeion1atas. 

Livro de Presença 

Art. 127 - Antes de abrir-se a ~aa~•~l~1a, 

os acionistas assinarão o "Livro de Presença", indicando o 
seu nome, nacionalidade e residência, bem como a quantidade, 
espécie e classe das ações de que forem titulares. 



- Sct.aobro de 1976 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Secio 11) S4bado 18 5933 

Maaa 

Art- 128 - Os trabalhos da assembléia serão 
diiigidos por mesa composta, salvo disposição diversa do es
tatuto, de presidente e secretário, escolhidos pelos acioni! 
tas presentes. 

Quorum das Deliberações 

Art. 129 - Ae deliberações da assembléia .ge
ral, ressalvadas as exceções previstas em lei, serão tomadas 
por maioria absoluta de votos, não se computando os votos em 
branco. 

§ 19 - o estatuto da companhia fechada pode 
aumentar o quorum exigido para certes deliberações, desde 
que especifique as matérias. 

§ 29 - No caso de empate, se o estatuto nã, 
estabelecer procedimento de arbitragem e não-contiver norma 
diversa, a assembléia será convocada, com intervalo m!nimo 
de dois aeses, para votar a deliberação, se permanecer o em
pate e os acionistas não concordarem em cometer a decisão a 
ua terceiro, caberá ao Podar Judiciário decidir, no intere! 
se da companhia. 

Ata da Assembléia 

Art. 130 - Dos trabalhos e deliberações da 
assembléia será lavr4da, em livro próprio, ata assinada pe 
los membros da mesa o pelos acionistas presentes. Para val! 
dade da ata é suficiente a assinatura de quantos bastem para 
constituir a maioria necessária para1as deliberações tomadas 
na assembléia. Da atn tirar-ae-ão certidões ou cópias autên 
ticas para os fins legais. 

§ l9 - A ata poderá ser lavrada na forma de 
sumário doa fatos ocorridos, inclusive dissidências e prote! 
tos, e conter a transcrição apenas das deliberações tomadas, 
desde que: 

a) os documentos ou propostas submetidos a 
assembléia, assim como as declarações de voto ou dissidênci~ 
referidos na ata, sejam numerados sequidamente, autenticados 
pela mesa e por qualquer acionista que o solicitar, e arqu! 
vados na companhia! 

b) a mesa, a pedido de acionista interess! 
do, autentique exemplar ou cópia de proposta, declaração de 
voto ou dissidência, ou protesto apresentado. 

§ 29 - A assembleia geral da companhia abe! 
ta pode autorizar a publicação de ata com omissão das assin! 
turas dos acionistas. 

§ 39 - Se a ata não for lavrada na. forma pe! 
mitida pelo § 19, poderá ser publicado apenas o seu extrato, 
com o sumário dos fatos ocorridos e a transcrição das delibg 
rações tomadAs. 

E:apéciesde Assembléia 

Art. l3l - A assembléia geral é ordinária 
quando tem por objeto as matérias previstas no Art. 132, 
extraordináriA nos demais casos. 

e 

Parágrafo único - Desde que conste oxpreas~ 

mente d~ convocação e obedecidas aa"narmaa relativas à aaa~ 
blé1a geral extraordinÁria, qualquer assunto de cdDpetência 
deata podcrã ser discutido e votado na assembléia geral ord! 
niir14. 

Soção II 

AssemblÕia Goral Ordinária 

Objeto 

Art. 132 - Anualmente, nos quatro primei r os 
meses seguintes ao tÕrmino do exerci cio oocial, dcvc:rd. haver 
uma assembléia geral para: 

I - tomar as contas dos administradores, ex! 
minar, discutir ~ votar as demonstrações financeira~; 

II - deliberar sobro a destinação do lucro ll 
quido do exercicio e a distribuição de dividendos; 

III - eloger os administradores c os membros 
do Conselho Fiscal, quando for o caso; 

IV - aprovar a corrcção da expressão 
ria do capit~l social (Art. 167). 

Docunentos da Arlminiotração 

Art. 133 - Os administradores . devem 

mane tE 

comun!, 
car, até um mês antes d~ data•marcada para a realização da 
assembléia geral ordinária, por anúncios publicados na fo~a 

prevista no Art. 124, que se acham ã dispdsição dos acionis-. 
tas: 

o relatório de administração sobre os r.g 
.gÓcios sociais e OS principais fatoo administrativos do OXC,!; 

cicio findo; 

II - a cópia das demonstrações financeiras; 
III - o parecer dos auditores independentes, 

se houver. 

§ 19 - Oa anúncios indicarão o local ou 12 
caia onde os acionistas poderão obter cópias desses docume~ 

toa. 
§ 29 - A companhia remeterá cópia desses d2 

cumentos aos acionistas que o pedirem por escrito, nas condl 
çõea previstas no § 39 do Art. 124. 

§ 39 - os documentos referidos neste artigo 
serão publicados atê cinco dias, pelo menos, antes da 
marcada para a realização da aasemblêia geral. 

§ 49 - O relat6rio da administração 

data 

deve rã 
indicar a denominação e o local da sed~ das sociedades nas 
quais a companhia exerce cargo de administração. 

§ SQ,à assembléia qosal.q~a·reunir a total! 
dade doa acionistas poderá considerar sanada a falta de p~ 

blicação dos anúncios ou a inobservância dos prazos refer! 
dos neste artigo, mas é obrigatória a publicação dos docume~ 
toa antes da realização da assemblêia. 

Procedimento·. 

Art. 134 - Instalada a assembléia geral, pr2 
ceder-se-&, se requerida por qualquer acionista, à leit:ura<'dos 
do~ntoa referidos no Art. 133 e do parecer do conselho 
fiscal, se houver, os quais serão submetidos pela mesa ã di! 
cu .. ão e votação. 

§ l9 - Os administradores da companhia, ou 
ao .. nos ua deles, e o auditor independente, se houver, devg 
rio estar presentes ã assembléia para atender a pedidos de 
nclarec~toa de acloniatas, mas os administradoras não P2 
cJerão votar, CCliiiO acion1st4a ou ~w:a&lo.rus, os documoneos 
referidoe neste artiqo. 

§ 29 - Se a assembléia tivor necessidade de 
outros eaclaroc~ntoa, poderi odiar A deliberação c ordenar 
dillqÕnc1aa1 também aorã adiada a deliberação, salvo dispe~ 
sa doa acionistaa prGaontus, na hipóteae do não CCI1Iplll'OC1mo~ 
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eo do administrodor, membro do conselho fiscal ou auditor i~ 
dopendcntc. 

§ 39 - A aprovação, sem reserva, das demon~ 

traçõco financeiras c dns contas, exonera do roaponsabilid! 
da os administradores o fiscais, salvo erro, dolo, fraude ou 
oimulação (Art, 288), 

§ 49 - So a assembléia aprovar as demonstr~ 

çõco financeiras com modificação no montante do Lucro do ·2 
xorc!cio ou no valor das obrigações da companhia, os admini! 
tradores promoverão, dentro de trinta dias, a republicaçÃo 
dos demonstrações, com as ratificações deliberadas pela a! 
sombLÕiaJ so a destinação dos Lucros proposta pelos órgãos 
de administração não lograr aprovação (Art, 176, § ~9), as 
modificações introduzidas constarão da ata da assembléia, 

§ 59 - A ata da assembléia geral ordinária 
será arquivada no registro do comércio e publicada. 

Seção III 

Assembléia GeraL Extraordinária 

Reforma do Estatuto 

Art. 135 - A assembléia geral extraordinária 
que tiver por objeto a reforma do estatuto somente se inst! 
larã em primeira convocação com a presença de acionistas que 
representam doia terços, no minimo, do capital com direitO a 
voto, mas poderá instalar-se em segunda com qualquer número. 

§ 19 - Os ates relativos a reformas do ost~ 

tuto, para valerem contra terceiros, ficam sujeitos ãs form! 
lidados de arquivamento c publicação, não podendo, todavia, 

a falta do cumprimento dessas formalidades ser oposta, pela 
companhia ou por seus acionistas, a terceiros de boa-fé. 

§ 29 - Aplica-se ftOS ates de reforma do est~ 
tuto o disposto no Art. 97 e seus §§ 19 e 29 e no Art. 98 e 
seu § 19. 

quorum Qualificado 

Art. 136 - € necessária a aprovação de acio
nistas que representem metade, no m!nimo, das ações com di
reito de voto, se maior quorum não for exigido pelo estatuto 
da companhia fechada, para deliberação sobre: 

I - criação de ações preferenciais ou aumen
to de classe existente sem guardar proporção com as demais, 
salvo se já previstos ou autorizados pelo estatuto; 

II - alterações nas preferências, vantagens e 
condições de resgate ou amortização de uma ou mais classes 
de ações preferenciais, ou criação de nova classe mais favo
recida; 

III - criação de partes beneficiárias: 
IV - alteração do dividendo obrigatório: 
V - mudança do objeto da companhia: 

VI - incorporação da companhia em outra, sua 
fusão ou cisão; 

VII - dissolução da companhia ou cessação do 
. , estado de liquidação; 
'' ,.. VIII - participação em grupo de sociedades (Art. 

265). 

§ 19 - Nos casos dos números I e II, a eficª 
cia da deliberação depende de prévia aprovação, ou da ratif! 
cação, por titulares de mais de metade da classe de ações 
preferenciais intcrcssndas, reunidos em assembléia especial 
convocada c instalada com as formalidades desta lei. 

§ 29 - A comissão de Valores Mobiliários po

do autorizar a redução do quorum provisto neste artigo ~~'C!· 

so de companhia aberta com a propriedade das ações dispersa 
no mercado, e c~jas três Últimao assembléias tenham sido roa 
lizadas com a presença do acionistas representando menos da 
metade das açõos com direito a voto. Neste caso, a autoriz! 
ção da Comissão de Valores Mobiliários sorá mencionada nos 
avisos de convocação e a deliberação com quorum reduzido •2 
mente poderá ser adotada cm terceira convocação. 

§ JQ - O disposto no ~ 29 não oc aplica ãs 
assembléias especiais de acionistas preferenciais do que tr~ 
ta o § 19, 

Direito de Retirada 

Art. 137 - A aprovação das matérias provi~ 

tas nos números I, II e IV a VIII do Art. 136 dá ao acioni~ 

ta dissidente direito de retirar-se da companhia, mediante 
reembolso do valor de suas ações (Art. 45) , se o reclamar ã 
companhia no prazo de trinta dias contados da publicação da 

ata da assembléia geral. 
~ l9 - o acionista dissidente de deliberação 

da assembléia, inclusive o titular do ações preferenciais 

sem direito a voto, pode pedir o reembolso das açõos de que, 
comprovadamente, era titular na data da assembléia, ainda 
que se tenha abstido de votar contra a deliberação ou não 

tenha comparecido ã reunião. 
§ 29 - Se os acionistas dissidentes, findo o 

prazo para se manifes~arem, representarem um décimo ou mais 
do capital social, é facultado aos órgãos da administração 
convocar, nos dez dias subseqQcntes, a assembléia geral, P~ 

ra reconsiderar ou ratificar a deliberação. 
§ 39 - Decairá do direito do retirada o aci2 

nista que o não exercer no prazo fixado. 

CAP!TULO XII 

CONSELHO DE ADKINISTRAçXO E D~RETORIA 

Administração da Companhia 

Art, 138 - A administração da companhia co~ 

petirã, conforme dispuser o estatuto, ao conselho de ~dmini~ 

tração e ã diretoria, ou somente ã diretoria. 
§ 19 - o conselho de administração é Órgão 

de deliberação colegiada, sendo a representação da companhia 

privativa dos diretores, 
§ 29- o estatuto da companhia com capital a~ 

torizado deverá adotar o conselho de administração, 
§ 39 - A Comissão de Valores Mobiliários po 

derã determinar a adoção do conselho de administração pelas 
companhias abertas, assinando-lhes prazo razoável para alt2 
ração do estatuto, 

Art, 139 - As atribuições e poderes confer! 
dos por Lei aos órgãos de administração não podem ser outo! 
gados a outro órgão, criado por lei ou pelo estatuto, 

seçõo I 

Conselho de Aaministração 

Composição 

_ J\rt. 140 - o con-aclho de administraç4o será 

composto por, no minimo, trih-l membros, elo i too pela aooam
bliiia geral e por ola den'titulvcis a qualquer tempo, devendo 
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o estatuto astabalocor: 

I - o número de conaclhoiros, ou o máximo e 
m!nimo permitidos, e o processo do escolha o substituição d~ 
presidente do conselho; 

II - o modo de substituição dos conselheiros; 
III - o prazo de gestão, que não poderá ser 

superior a trôs anos, permitida a reeleição; 

IV - as normas sobre convocação, instalação e 
funcionamento do conselho, que deliberará por maioria de vo
tos. 

Voto MÚltiplo 

Art. 141 - Na eleição dos conselheiros, é f~ 
cultado aos acionistas que representem, no mínimo, um décimo 
do capital social com direito a voto, esteja ou não previsto 
no estatuto, requerer a adoção do processo de voto múltiplo, 
atribuindo-se a cada ação tantos votos quantos sejam os mem
bros do conselho, e reconhecido ao ~cicnista o direito de 
cumular os votos num só candidato ou distribui-los entre vá
rios. 

§ 19 - A faculdade prevista neste artigo de
verá ser exercida pelos acionistas até quarenta e oito horas 
antes da assembléia geral, cabendo à mesa que dirigir os tr~ 
balhos da assembléia informar previamente aos acionistas, à 
vista do "Livro de Presença", o número de votos necessários 
para a eleição de cada membro do conselho. 

§ 29 - Os cargos que, em virtude de empate, 
não forem preenchidos, serão objeto de nova votação, pelo 
mesmo processo, observado o disposto no § 19, ~· 

§ 39 - Sempre que a eleição tiver sido reali 
zada por esse processo, a destituição de qualq~er membro do 
conselho de administração pela assembléia geral importará 
destituição dos demais membros, procedendo-se a nova eleição; 
nos demais casos de vaga, não havendo suplente, a primeira 

assembléia geral procederá ã nova eleição de todo o 
lho. 

cons~ 

§ 49 - Se o número de membros do conselho de 
administração for inferior a cinco, ã facultado aos acioni! 
tas que representem 20%, no minimo, do capital com direito 
a voto, a eleição de um dos membros do conselho, observado o 
disposto no § 19. 

Competência 

ção: 
Art. 142 - Compete ao conselho de administr~ 

I - fiKar a orientação geral dos negócios da 
companhia; 

II - eleger e destituir os diretores da comp~ 
nhia e fiKar-lhes as atrJ.buiçÕcs, observado o que a respeito 
dispuser o estatuto; 

III - fiscaliz~r a gestão dos diretorcs, exam! 
nar, a qualquer tempo, os livr.os e papêis da companhia, sol_!. 
citar informações sobre contratos celebrados ou em via de 
celebração, e quaisquer outros ates; 

IV - convocar a asocmblÕia geral quando 
gar conveniente, ou no caso do Art. 132; 

v - manifestar-se sobre o relatório da adm! 
nistração c as contas da dirctoria; 

VI T manifestar-se previamente sobre ato3 ou 
contratos, quando o estatuto assim exigir; 

VII - deliberar, quando autorizado pelo estat~ 
to, sobre a emiscão de ações ou de bÕnus de subscrição; 

VIII - autorizar, se o estatuto não dispuser Bn 

contrârio, a alienação de bens do ativo permanente, a const! 
tuição de õnus reais e a prestação de gnranttas a obrigações 
de terceiros 1 

IX - escolher e dcr.tituir os auditores 
ponUuntus, ao houver. 

ind,!; 

Parágrafo Único - Serão orquivadas no regi! 
tro do comércio o publicadas as atas das rouniõos do cana~ 
lho do administração que contiverem deliberação destinada a 
produzir efeitos perante terceiros. 

Scção II 

Otrctoria 

Composição 

Art. 143 - A diretoria corã composta por dois o~ mais dirot2 
rcs, eleitos e destituivcis a qualquer tempo pelo conselho 
de administração, ou, ~c inexistente, pela assembléia geral, 
devendo o estatuto estabelecer: 

I - o número de diretorcs, ou o máximo c o 
minimo permitidos; 

II - o modo de sua substituição; 
III - o prazo de gestão, que não será superior 

a três anos, permitida a reeleição; 

IV - as atribuições e poderes de cada diretor. 

ção, atê o máximo 
19 - Os membros do conselho de administr~ 
de um terço, poderão ser eleitos para c ar 

gos de diretores. 
§ 29 - O estatuto pode estabelecer que deter 

minadas decisões, de competência dos diretorcs, sejam tom~ 
das cm reunião da diretoria. 

Representação 

Art. 144 - No silencio do estatuto e incKi~ 

tindo deliberação do conselho de administração (Art. 142, n9 
II o parágrafo Único), competirão a qualquer diretor a repr2 
sentação da companhia e a prãtica dos atos necessários ao 
seu funcionar.lento regular. 

Parágrafo Único - Uos limites ele suas atr! 
buiçõcs e poderes, é licito aos diretorcs constituir mandat! 
rios da companhia, devendo ser especificados no instrumento 
os atas ou operações que poderão praticar c a duração do man 
dato, que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo 
indetermin<>do. 

Seção III 

Administradores 

Normas Cor.\Uns 

Art. 145 - AS nor~as relativas a requisitos, 
impedimentos, investidura, remuneração, deveres c respons~ 
bilidadcs dos administradores aplicam-se a conselheiros c di 
retores. 

nequisitos e Impedimentos 

~rt. 14G - Poderão ser eleitos para rnembros 
dos Órgãos de aUministração pessoas naturais residentes 
Pais, devendo os rnembros do conselho de administração 
acionistas ou n5o. 

Par5C]rafo único - A ata da assembléia 
ou da reunião do conselho de administração· que eleger 

no 
ser 

geral 

adm! 
nistraclorc~ dcverã. con.~cr a qualifica.ç5o de c.Jd.J um dos ele.!_ 
tos c o prüzo de ~estãO, opr.arquiv~da no rcgi~tro do cornú! 
cio o. publjcacta· •. · ·.~ ·t ··} ·.. -:: · · 
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Jlrt. lo17 - ou.lndo " lei c;;i'Jir cortoo rnqul, 
Ritos para a invontidurn cm cargo de ~dminiotração da comp~ 

nhia, a asocmblétn gcr;1l :JOIM~ntc poUnrã cloqor quem tenha 

exibido O!J nocoaaD.riou COiilprovantco, dos quLJic au arquivará 

cópia autõntica na ~cdc social. 

5 lQ - S~o inolcgivcis para os cargos de a~ 

ministração da companhia as pcs5oao iQpcdidno por lei oop~ 

cial, ou condcnadaG po.r crime fallmcntar, de prevaricação, 
peita ou suborno, concuar.:io, peculato, contrn n economia po 

pular, a fé pública ou a propriodildc, ou !l pena criminlll que 
vede, ainda que tP.mpor~r.J~mr.ntc, o acesso a cargos pÚblicos. 

5 29 - S5o n!nda inclcg{vcio poro os cargos 
de adrniniatração de companhia aberta as posaoas declaradas 
inabilitada. por nto ela Comisa5o de Valores Mobiliãrioo. 

5 39 - C dispooto ncatc nrtigo se nplica ãa 
pessoas naturais dcoignndaa pelo adminiotrador: pessoa jur! 
dica. 

Garantia d~ Gestão 

Art. 148 - O estututo pode estabelecer que 
o excrc1cio do cargo de administrador deva ser assegurado, 
'pelo titular ou por tcrc-::iro, mediante penhor de açõos da 
companhi~ ou outra 9drantia. 

Parã.grafu Üuico - A garantiú só surZ: lcvunt!! 
da apõa aprovação das Últimas contas aprcncntadas pelo adm! 
nistrador que houver deixado o cargo. 

Investidura 

1\rt. 149 - Oa consclheiro!'i e dirctores serão 
investidos nos seus cargos mediante assinatura de termo de 
posse no livro de atas do conselho de administração ou 
diretoria, conforme o caso. 

da 

Parágrafo Único - Se o termo não for assin~ 

do nos trinta dias scguint~~ ã nomeação, esta tornar-se-ã 
oem efeito, salvo justificação ~ceita pelo Õrg;n da ~dmini~ 

tração para o qual tiver sido eleito. 

Substituição c Té~ino da Gestão 

.. Art. 150 - No caso de vacância do cargo de·• 
conselheiro, salvo disposiç~o cm contrário do estatuto, o 
substituto será nomeado pelos conselheiros remanescentes e 
servirá aEC a primeira assembléia geral. Se ocorrer vacãn 
cia da maioria dos cargos, a assembléia geral scrã convocad,, 
parG proceder a nova eleição. 

§ 19 - No caso de vacância do todos os eaE. 
gos do conoclho de administração, compete ã dirctoria conv2 
car a assembléia geral. 

§ 29 - No caso de vacância de todos os CD.!: 

qos da dirctoria, se a companhia não tiver conselho de adm! 
nistração, compete ao consálho fiscal, se em funcionAmento, 
ou a qualquer acionista, convocar a assembléia geral, devcn 

do o representante de maior número de açõcs praticar, atê a 
realização da assembléia, os atoo urgentus d•, administração 
da companhia. 

5 39 - O substituto eleito para preencher 
cargo vago completará o prazo do gestão do substituido. 

§ 49 - O prazo de gestão do conselho de adm! 
nistração ou da dirotoria se estendo atõ a investidura dos 
novos adminiatrndorcs eleitos. 

Ranünciil 

Art. 151 - A renúncia do administrador to! 
na-so eficaz, cm ralação à companhia, dasdo o momento cm que 

lho for entregue a comunicação escrita do renunciante, o Cm 

relação a terceiros de boa-fé, após arquivamento no registro 
do comércio o publicação, que podarão oor promovidos pelo r2 
nuncianto. 

Remuneração 

Art. 152 - A asacmblÕi'd <Jcral !ixarã o mo!! 
tanta global ou individual da remuneração dos administrad2 
res tendo em conta suas responsabilidades, o t~mpo dcdicad o 
ãs suas funções, sua Competência o reputação profissional o 
o valor dos seus serviços no marcado. 

§ 19 - O catatuto da companhia que fixar o 
dividendo obrigntõrio em vinte c cinco por cento ou muis do 
lucro liquido, pode iltribuir ao o admird stradorcs particip,!! 
ção no lucro da companhia, desde que o a-:-n tot.:1l não ultr!!. 

passe a remuneração anual dos administradores nem um décimo 
dos lucros (Art. 190), prevalecendo o limite que for menor. 

§ 2Q - Oo adminiL.oc. .. · •. ..J.orcu :10mcnte far5o jus 
ã participi\ção nos' luc.roc do cxcrclr.ir: nocio.l CJm rfllaçlio •10 

qu.al f,)r atribu!do aos .:tcion1:;tac 1.1 U.!.v1~~~.:uUo c:.briCJt.!tÕ.cio, 
mas só receberão sua prtrticipnção quanào forem pagos os div! 
dendos. 

Scçiio IV 

Deveres c Rcaponsab1lidadcs 

Dever de Diligencia 

Art. 153 - O administrador da companhia deve 
empregar, no excrcicio do suas funçõeo, o cuidado e diligã!! 
cia que todo homem ativo e probo costuma empregar· na admini~ 
tração dos seus próprio~ negócios. 

Finalidade das Atribuições c Desvio de Poder 

Art. 154 - O administrador deve exercer as 
àtdbuiçõcs que a lei c o estatuto lhe confureno para lograr 
os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigêE 
cias do bem público c da função social da crnpreaa. 

§ 19 - O administrador eleito por grupo ou 
classe de acionistas tom, para com a companhia, os mesmos d~ 
veres que os domais, não podendo, ainda que para defesa do 
interesse dos que o elegeram, faltar a osscn doveres. 

§ 2? - C vedado ao adminiutrador: 
a) praticar ato de liberalidade ã cunta da 

companhia; 
b) sem .. riivia autorização da assembléia g! 

ral ou do conselho de adrroinistração, tomar por empréstimo r! 
cursos ou bens da companhia, ou usar, cm proveito próprio, 

de sociedade em que tenha interesso, ou de terceiros, os 
seus bens, serviços ou crédito; 

c) receber d~ torceiroo, sem autorização O! 
tatutãria ou da assembléia geral, qualquer modalidade de va!! 
taqem pessoal, dirota ou indireta, em razão do exercicio de 
seu cargo. 

§ 39 - As importâncias recebidas com infr~ 

ção ao dtsposto na alinea ~ do § 29 pertencerão ã companhia. 
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§ 49 - O conselho de administroção ou o d! 
retorio podam autorizor a prÁtico de otos gratuitos rozo! 
veis em beneficio doo empregados ou da comunidade do que 

participo a empresa, tendo cm viatn ~uaa rosponsabilidodes 
sociais, 

Dover de Lealdade 

Art, 155 - O administrador deve servir cem 
lealdade ~ companhia, e manter reserva sobre os seus neg&:::loa, 

sendo-lhe vedado• 

- usar, em beneficio próprio ou do outrem, 
com ou sem prejuizo para a companhia, as oportunidades come! 
ciois de que tenha conhecimento em razão do exercicio de seu 
clirgo1 

II - omitir-se no exercicio ou proteção de di 
reitos da companhia ou, visando à obtenção de vantagens, P! 
ro si ou para outrem, deixar de aproveitar oportunidades de 
negócio de interesse da compa~hia1 

III - adquirir, para revender com lucro, bem 

ou direito que sobe necessário ã companhia, ou que esta ten 
cione adquirir, 

§ l9 - Cumpre, ademais, ao administrador de 
companh:a aberta, guardar sigilo sobre qualquer informação 
que ainda não tenho sido divulgoda para conhecimento do mer 
c~o, obtida em rezão do cargo e capaz do influir de ~od~ 
ponderável na cotoç.ão de velares mobiliãri~s, sendo-lhe ved.!! 
do valer-se da informoção para obter, poro si'ou paro ouàem, 
vantagem mediante compra ou venda de valores mobiliÁrios, 

§ 29 - o administrador deve zelor paro que a 
violoção do disposto no § 19 não posso ocorrer otrovés de 
subordinados ou terceiros de suo.confiobço, 

§ 39 - A pessoo prejudicada em compra e ven 
do de valores mobiliérios, contratada com infroção do dispo! 
to nos §§ 19 e 29, tem direito de hovor do infrotor indeniz,!! 
ção por perdas e danos, a menos que ao contratar já conhece! 
se o informação. 

Conflito de Interesses 

Art. 156 - ~ vedado ao administrador inte! 
vir em qualquer operação sociol em que tiver in~eresse con 
flitante com o da companhia, bem como na deliberação que o 
respeito tomarem os demais administradores, cumprindo-lhe 
cientificá-los do seu impedimento e fazer consignar, em ata 
de reunião do conselho de administração ou da diretoria, a 
natureza e extensão do seu interesse. 

§ 19 - Ainda que observado o disposto neste 
artigo, o administrador somente pode contratar com a comp! 
nhia em condições razoáveis ou equitativas, indcnticas às 
que prevalecem no mercado ou em que a companhia contrataria 
com terceiros. 

§ 29 - O negócio contratado com infração do 
disposto no § l9 é anulável, e o administrador interossodo 
será obrigado a transferir para a companhia as vantagens que 
dele tiver auferido. 

Dever de Inform~r 

,, Art, 157- o administrador de·componhio obe~ 
ta dovc declarar, ao firmar o termo do possa, o número 
~çõcs, bõnus de subscrição, opções de compra de açõcs e 
bênturcs convcrsivcis cm açõos, do cmissdo da companhia 
oociedadoo controladas ou do mesmo grupo, do quo seja 
lar, 

de 
d,2 

o de 
tit):! 

§ l9 - O administrodor do companhia aberta é 
obrig~do a revelar ã ossemblÕia gerol ordinária, ~ pedido de 
ocionistas que representem cinco por cento ou moia do cap! 
tal sociol1 

a) o número dos valores mobiliários de 
são do comp~io ou do sociedades controlodas, ou do 
grupo, que tiver odquirido ou alienado, diretomente ou 
vês de outras pessoas, no exercício anterior; 

b) as opções do compro de sções que 
contra todo ou exercido no exerci cio onterior 1 

emi.! 
mesmo 
atr,! 

tiver 

c) os boneficios ou vantagens, indiretos ou 
complementares, que tenha recebido ou estojo recebendo da 
companhiA e de .sociedades coligadas, controladas ou do moamo 
grupo, 

d) as condições dos contratos de trabalho que 

tenham sido firmados pela componhia com os dirctorcs e ompr! 
godos do alt~ nivolr 

e) quaisquer atos ou fatos relevantes noS' 
atividades da companhi~. 

§ 29 - Os esclarecimentos prestados pelo o~ 

ministrador poderão, a pedido de qualquer acionista, ser re 
duzidos o escrito, outenticodos pelo mesa da assembléia;. ;· 
fornecido~ por cÕpio aos solicitantes, . 

. § 39 ~ A roveloção d~s atos ou fato; de ·que 
trota este artigo só poderá ser.utilizodà no legitimo inte 
resse da .comp""!>ia ou· do acionista, rjls~ondondo eis so1icit~ 
tos pelos Abusos que proticarem, · • 

§ 49"•' Ob omntnistrodores 'da componhÚI- oboi' 
ta são obrigados o comunicar imediatomente à balda de val2 
res e a divulgar pela imprenso qualquer deliberação da assem 
bléia geral ou dos órgãos de odmini~troção da componhio, ou 
.fato relevante ocorrido nos seus negócios, que posso infl):! 
ir, de modo ponderável, na decisÃQ dos investidores do merc.! 
do de vender ou comprar valores mobiliÁrios emitidos pela 
companhiA, 

§ 59 - Os odministrodores poderão recusar-se 
o pre$tar a informação C§ l9, alineo !), ou deixor de divu! 
gá-la C§ 49), so entenderem que sua revelação porá em risco· 
interesse legitimo dil componhio, cabendo à Comissão de Vol2 
res Mobiliários, a pedido dos Administradores, de quolquer 

· aeionista, ou por iniciativa própria, decidir sobre a pre! 
toção de informoção e responsabilizo: os administrodores, se 
for o caso. 

Responsabilidade dos Administradores 

Art, 158 - O administrador nno é pessoalmen 
t~ responsãvel pelas obrigoções que contrair em nome da s2 
cicdade e em virtude de ato reqular de qestão; responde, P2 
rêm~,....Civilmente, pelos prcjuizos que causAr, quando proceder; 

I - dentro de suas atribuições ou poderes, 
com culpa ou dolo1 

II - com violação da loi ou do estatuto, 
§ 19 - O Administrador não é responsãvel por 

atos ilicitos do outros administradores, salvo se com eles 
for conivente, se negliqenciar ern descobri-los ou se, deles 
tendo conbocimento, deixar de agir pnra impedir a sua prãt! 
ca. Eximo-se de responsabilidade.o administrador dissiden 
te que foço consignor suo diverqêncio em ata do reunião do 
órgão de Administração ou, não sendo possivel, dela dê ciên 
cio imediata e por escrito 40 Órgão da administração, no con 
selho fiscal, se em funcionamento, ou à assembléia qeral. 

§ 29 • Os administradores são soli.dariamente 
responsÁveis pelos prejuizos cousodos em virtude do não c~ 

primento dos devores impostos por lei para ossegurar o fun 
cionamento normal da companhia, ainda que, pelo cstntuto,tais 
deveres não caibam a todos elos. 

§ 39 - Nas componhias abo~tas·, a rasponsabi• 
l1dade do que trota o § 29 ficar& restrita, ressalvado o di! 
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posto no § 49, aos administradores que, por dispooição do e! 
tatuto, tenham atribuição especifica do dar cumprimento Ãqu~ 
los deveras. 

§ 49 - O administrador que, tendo conhocima~ 
to do não cumprimento desses deveras por sou predecessor, 
ou pelo administrador competente nos termos do § 39, deixar 
de comunicar o fato õ assembléia geral, tornar-se-ã por elo 
solidariamente rospons&vol. 

§ 59 - Responderá solidariamente com o adml 
nistrador quem, com o fim do 'obter vantegom pára si ou para 
outrem, concorrer para a prática de ato com violação da lei 
ou do estatuto. 

Ação de Responsabilidade 

Art. 159 - Compete ã companhia, mediante pr§ 

via deliberação da assembléia geral, a açõo de responsabil~ 

~ade civil contra o administrador, pelos prejuizos causados 
ao seu patrirnônio. 

§ 19 - A deliberação poderá ser tomada em A! 
scmbléia geral ordinária e, se prevista na ordem do dia, ou 
Eor conseqnência dircta de assunto nela incluido, cm asa~ 

oléic geral extraordinÃr.ia. 

§ 29 - o administrador ou admin1stredorea ~ 
tra os quais deva ser proposta a ação ficarão impedidos e-d~ 
verão ser subatituidos na mesma assembléia. 

§ 39 - Qualquer acionista poderá promover a 
ação, se não for proposta no prazo de três meses da deliber~ 
yão da asse~bléia geral. 

§ 49 - Se a assembléia deliberar não prDm2 
ver a ação, poderá ela ser proposta por acionistas que repr~ 
sentem cinco por conto, pelo menos, do capital social. 

§ 59 T Os resultados da ação promovida por 
ACiOnista deferem-se à COmpanhia, mas OltA deverá indenizá• 

lo, até o limite daqueles resultados, de todas as despesas 
c~ que tiver incorrido, inclusive correção monetÁria e juros 
dos dispcndios realiz~dos. 

§ G~ - O juiz poderá reconhecer a exclusão 
da respons~bilidade do administrador, se convencido de que 
este agiu de boa-fé c visando ao interesse da companhia. 

§ 79 - A ação prevista neste artigo não O! 
clui a que couber ao acionista ou terceiro diretamente pre 
judicado por ato de administrador. 

Orgãos Técnicos e Consultivos 

Art. 160 - As normas desta seção aplicam-ao 
aqs membros de quai~quer õrqi~s, criados· pelo ... estatuto,. cem 
funções técnicas ou destinados a aconselhar os administrad2 
res. 

,..·~. "·' ..... 
CAPlTULO XIII 

CONSELHO FISCAL 

Composição e Funcionam~nto 

Art. 161 - A companhia terá um conselho fi~ 

cal e o estatuto disporÁ sobre seu funcionamento, de modo per 
manente ou nos exercicios sociais em que for instalado a p~ 
dido de acionistas. 

§ l• - O conselho Eiscal será co~posto por 
três ou mais membros, e euplent~s cm igual número, acionistas 
ou não, eleitos pela assembléia geral. 

§ 29 - o conselho fiscal, quando o funcion~ 

monto nõo for permanente, será instalado pela assembléia g~ 

.rala pedido de acionistas que representem, no ~1nimo, um d~ 

ci1110 das ações com direito a voto, ou dnco por cento das 
ações sem direito a voto, e cada período de seu funcionamento 
terminará na primeira assembléia geral ordinária após a sua 
instalação. 

§ 39 - O pedido de funcionamento do conselho 
fiscal, ainda que a matéria não conste do anúncio de convoca 
ção, poderá ser formulado em qualquer assembléia geral, que 
elegerá os seus membros. 

§ 49 - Na constituição do conaelho fiscal s~ 

rão observadas as seguintes normas: 
a) os titulares de ações preferenciais sem d! 

reito a voto, ou com voto restrito, terão direito de eleger, 
em votação em separado, um membro e respectivo suplente; igual 
direito terão os acionistas minoritários, desde que represe~ 

tem, em conjunto, dez por cento ou mais das ações com direito 
a votoJ 

b) ressalvado o dispo~to na al!nea anterior, 

os demais acionistas com direito a voto poderão eleger os me~ 
broa efetivos e suplentes que, em qualquer caso, serão em n~ 

mero igual ao dos eleitos nos termos da al!nea a, mais um. 
§ 59 -·Os membros. do conselho fiscal 'e seus 

suplentes exercerão seus cargos até a primeira assembléia 9! 
ral ordinária que s~ realizar após a sua eleição, e poderão 
oer reeleitos. 

§ 69 - A função de membro do conselho fiscal 
é i~delegâVel. 

Requisitos, Impedimentos e Remune~ação 

Art. 162 - Somente podem ser eleitos para' o 
conselho fiscal pessoas naturais, residentes no Pai~, diplom~ 
das em curso de nlvel universitário, ou que tenham exercido, 
por prazo mlnimo de três anos, cargo de administr~dor de e! 
presa. 

§ 19 - Nas localidades em que ndo houver pe~. 

soas habilitadas, em número suficiente, para o exerc1cio da 
função, caberá ao juiz dispensar a companhia da satisfação 
dos requisitos estabelecidos neste artigo. 

§ ~9 - Não podem ser eleitos para o conselho 
fiscai, além das pessoas enumeradas nos pará9rafos do Art. 

14 7, membros de órgãos de administração e empregados da comp~ 
nhia ou de sociedade controlada ou .. do mesrno 9rupo, e o cônj,!! 

qe ou,parente, atê terceiro qrau, de administrador da comp~ 

nhia. 

§ 39 ~ A remuneração dos membros do conselho 
fiscal será fixàda pela assemb~~ia geral que os eleger, e não 
~rã ser.·' i~ferior, parã éa.c:ia ~~ro .em exer'dd.o, a ~m déc!, 
mp d~ q~ .... ·e;,; .ié'd1a; i:ô~ 'àtrib~!<!~·,; caáa direto~, não ~ompE 
tada A 'pártt~ip~~ÕO nos)ucros :· , . , '. , . i< • ~; , . . 

·:· : .·. ":;:~~~~~i~··. . .... 

'Art. 163 - Compete ao conselho fiscal: 
·I - fiscalizar os ates dos administradores e 

verificar o cumprimento dos seu~ deveres. legais e estatut,! 

riOS! 
II - opinar sobre o relatório anual. da adm! 

~iatração, fazendo constar do seu parecer as informações c~ 

plementares que julgar necessárias ou úteis ã deliberação da 

assembléia geral 1 

III - opinar sobre as propostas dos órgÃos da 
administração, a serem submetidas à assembléia goral, relat! 
vas a modificação do capital social, emissão de debentures 

ou bónus de subscrição, planos de investimento ou orçamentos 
de capital, distribuição de dividendos, transformação, ince~ 

poraçio, fusão ou cisãor 

/l 
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IV- denunciar aos órgãos d• edmini•treção e, 
1e estes não tomarem as providônciaa necensárias para a prote 
ção dos intereoses de companhia, à assembléia geral, os e; 

roa, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir pxovidêncie; 
úteis à companhia; 

V - convocar a assembléia geral ordinária, se 
oa Órgãos da administraçio retardarem por mais de um mês essa 
convocação, e a extraordinÁria, sempre que ocorrerem motivos 
graves ou urgentes, incluindo na agenda das assembléias as 
matérias que considerarem necessárias; 

VI - analisar, ao menos trimestralmente, o b! 
lancete e demais demonstrações financeiras elaboradas period1 
comente pele compenhiaJ 

VII - examinar as demonstrações financeiras 
do exerc!cio social e sobre eles opinar: 

VIII - exercer essas atribuições, durante a 
liquidação, tendo em vista as disposições especiais que e r~ 

gulam. 
19 - Os Õrgãos de administração são obrig~ 

dos a remeter aos membros em exercicio do conselho fiscal,den 
tro de dez dias, cópias das atas de suas reuniões e, dentr~ 
de quinze dias do seu recebimento, cÓpias dos balancete& e d~ 
mais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente e, 
quando houver, dos relatórios de execução de orçamentos, de 

produção e de vendas. 
§ 29 - o conselho fiscal, a pedido de qual 

quer dos seus membros, solicitará aos órgãos de administr~ 

ção esclarecimentos ou informações, assim como a elaboração 
de demonstrações financeiras ou contábeis especiais. 

§ 39 - Os membros do conselho fiscal assist1 
rio is reuniões do conselho de administraçÃo, se houver, ou 
da diretoria, em que se deliberar sobre os assuntos em que d~ 
vam opinar (nQs. li, III e VII). 

§ 49 - Se a companhia tiver auditores indepe~ 

dentes, o conselho fiscal poderã oolicitar-lhes os esclarec1 
mentes ou informações que julgar necessários, e a apuração de 

fatos espec!ficos. 
§ SQ - Se a companhia não tiver auditores i~ 

dependentes, o conselho fiscal poderá, para melhor desempenho 
das suas funções, escolher contador ou firma de auditoria e 

fixar-lhes os honorários, dentro de n!veis razoáveis, viqe~ 

tes na praça e compatíveis com a dimensão econômica da comp~ 

nhia, os quais serão pagos por esta. 
§ 6~ - O conselho fiscal deverá fornecer ao 

acionista, ou grupo de acionistas que representem, no m!nimo 
cinco por cento do capital social, sempre que solicitadas, i~ 
formações sob~e matérias de sua competência. 

§ 79 - As atribuiçÕes e poderes conferidos p~ 

la lei ao conselho fiscal não podem ser outorgados a outro õ~ 

gii.o da companhia. 

Pareceres e Representações 

Art. 164 - Os membros do conselho fiscal, ou 

ao menos um deles, deverão comparecer às reuniões da assem 
bléia geral e responder aos pedidos de informações formulados 
pelos acionistas. 

Parágrafo único - Os pareceres e 
'
1 

ções do conselho fiscal poderão ser apresentados e 

'asoembléia geral, independentemente de publicação 
a matéria não conste da ordem do dia. 

Deveres e Responsabilidades 

represent.!!. 
lidos na 

e ainda que 

Art. 165 - Oo membros do conselho fiscal tõm 
os moamos deveroo dos administradores de que tratam os Arts. 
153 a 156 a respondem pelos danos resultantes de omissão no 

cumprimento da seuo deve~•• o de atoo praticados com culpa ou 

dolo, ou com violação da lei ou do estatuto. 
§ 19 - o membro do conselho fiscal nii.o é re! 

ponsãvel pelos atoa il!citos de outrou membros, salvo se com 
eles for conivente, ou se concorrer para a prática do ato. 

§ 29 - A responsabilidade doa membros do co~ 

aelho fiscal por omissão no cumprimento de seus deveres é S2 
lidãria, mas dela se exime o membro dissidente que fizer co~ 

aiqnar aua divergência em ata da reunião do órgão e a comun! 

car aos órgãos da administração e ii assembléia geral. 

CAP1TULO XIV 

MODIFICAçJIO DO CAPITAL SOCIAL 

Seção I 

Aumento 

Competência 

Art. 166 - O capital social pode ser aument~ 

do: 
I - por deliberação da assembléia geral ord1 

nãria, para correção da expressão monetária do seu valor ~t. 

167) I 
II - por deliberação da assembléia geral ou 

do conselho de administração, observado o que a respeito di~ 

puser o estatuto, nos casos de emissão de ações den~ro do li 
mi te autorizado no estatuto (Art. 166); 

III -por conversio, em ações, de debêntures 

ou partes beneficiãrias e pelo exerc!cio de direitos confer! 
dos por bónus de subsc::'i('!,c 1 o~.: de O?ç5.o de compra de ações: 

IV - por deliberação da assembléia geral e~ 

traordinãria convocada para decidir sobre reforma do estatuto 
social, no c~~~ de inexistir autorização de aumento, ou de e! 
tar a mesma esgotadu, 

§ l.' - Centro dos trinta dias subseqUentes à 

efetivação do aumento, ~ companh~« requ~rcr& ao regls~ro do 
comércio a sua averbação, nos casos dos números I a III, ou o 
arquivamento da ata da asscmbl~l~ d~ reforma do estatuto, no 

caso dO número IV. 
§ 29 - O conselho fiscal, se em funcionamo~ 

to, deverá, salvo nos casos do número III, ser obriqatori~en 
te Ouv1do antes da deliberaçÃo sobre o aumento de capital. 

Correção Monetária Anual 

Art. 167 - A reserva de capital constitu!da 

por ocasião do balanço de encerramento do exerc!cio social e 
resultante da correção monetãria do capital realizado (Art. 
162, § '9) será capitalizada por deliberação da assembléia 9! 

ral ordinária que aprovar o balança. 
§ 19 - Na companhia aberta, a capitalização 

prevista neste artigo sorã feita sem modificação do número do 
açõea emitidas e com aumento do valor nominal das ações, se 

for o casa. 
§ 2~ - A companhia poderá deixar de capital! 

zar o saldo da reserva correspondente às !rações de centavo 
do valor nominal das ações, ou, se nio tiverem valor nominal, 

à fração inferior a um por conto do capital social. 
§ 39 - Se a companhia tiver ações com e sem 

valor nominal, a correção do capital correspondente às ~çõoa 

com valor nominal será feita separadamente, sondo A reserva 
reoultante capitalizada eJn beneficio dessas ações. 
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Capital Autorizado 

Art. 166 - o estatuto pode conter autorização 
para aumento do capital social independentemente de rdtorma 
estatutária. 

§ 19 - A autorização deverá especificar: 
a) o limite de aumento, em ·valor do capital 

ou em número de ações, e as espécies e classes das ações que 
poderão ser emitidas: 

b) o órgão competente para deliberar sobre os 

emissões, que poderá ser a assembléia geral ou o conselho de 
administração: 

c) as condições a que estiverem sujeitas as 
emissões; 

d) os casos ou as condições em que os acioni! 
tas terão direito de preferência para subscrição, ou de in! 
xistência desse direito (Art. 172). 

§ 29 - o limite de autorização, quando fixado 
em valor do capital social, será anualmente corrigido pela a! 
sembléia geral ordinária, com base nos mesmos Indicas adot! 

dos na correçõo do capital social. 
§ 39 - O estatuto pode prever que a companhia, 

dentro do limite de capital autorizado, e de acordo com plano 
aprovado pela assembléia geral, outorgue opção de compra de 
ações a seus administradores ou empreqados, ou a pessoas nat~ 
raia que prestem serviços à companhia ou a sociedade sob seu 

controle. 

capitalização de Lucros e Reservas 

Art. 169 - o aumento mediante capitalização 
de lucros ou de reservas importará alteração do valor nominal 
das ações ou distribuição das ações novas, correspondentes ao 
lnsme~to: entre acionistas, na proporção do número de ações 
que possuirem, 

§ 19 - Na companhia com ações sem valor nem! 
nal, a capitalização de lucros ou de res~rvas poderá ser ef! 
tivada sem modificação do número de ações. 

§ 2? - As ações distribuldas de acordo com e! 
te artigo se estenderão, salvo cláusula em contrário dos in! 
trumantos que os tenham constituldo, o usufruto, o fideicomi! 
só, a inalienabilidade e a incomunicabilidade que porventura 
gravarem as ações de que elas forem derivadas. 

§ 3? - As ações que não puderem ser atribuf 
das por inteiro a cada acionista serão vendidas em bolsa, d1 
vidindo-se o produto da venda, proporcionalmente, pelos tit~ 

lares das frações: antes da venda, a companhia fixará prazo, 
não inferior a trinta dias, durante o qual os acionistas pod~ 
rão transferir as frações de ação. 

Aumento mediante Subscrição de AÇÕ6s 

Art. 170 - Depois de realizados três quartos, 
no minimo, do capital social, a companhia pode aumentá-lo ~ 
diante subscrição pública ou particular de ações. 

§ lQ - O preço de emissão deve ser fixado te~ 
. do em vista a cotação das ações no mercado, o valor de patri 
mõnio líquido e as perspectivas de rentabilidade da comp! 
nhia, sem diluição injustificada da participação dos antigos 
acionistas, ainda que tenham direito de preferência para sub! 
crev·ê-las. 

§ 29 - A assembléia geral, quando for de sua 
competência deliberar sobre o aumento, pOderá deleqar ao co~ 

selho.de administração a fixação do preÇo de emissão de ações 
a aerem distribuldas no mercado. 

§ 39 - A subucrição de açõcs para realização 
em bons ser& sampra procedida com obsorvÃnoia do disposto no 

~· . . . 

Art. 8·?, e a ela ae aplicará o disposto noa §§ 29 e 39 do Art. 
96. 

§ 49 - 'As entradas e as prestações da rcaliz! 
ção das ações poderão ser recebidas pela companhia independe~ 
temente de depósito bancário. 

§ 59 - No aumento de capital observar-so-á, 
se mediante subscrição pública, o disposto no Art, 62, e se 
mediante subscrição particular, o que a respeito for deliber! 
do pela assembléia geral ou pelo conselho de administração, 
contorme dispuser o estatuto. 

§ 69- Ao aumento de capital aplica-se, no que 
couber, o disposto sobre a constituição da companhia, exceto 
na parte final do § 29 do Art. 62. 

Direito de Preferência 

Art. 171 - Na proporção do número de ações 
que possuirem, os acionistas terão preferência para a subscri 
ção do aumento.de capital. 

19 - Se o capital for dividido em ações de 

diversas espécies ou classes e o aumento for feito por omi! 
são de mais de uma espécie ou classe, observar-se-ão as s~ 

guintes normas: 
a) no caso de aumento, na mesma proporção, do 

número de ações de todas as espécies e classes existentes, C! 
da acionista exercerá o direito de preferência sobre ações i 
dênticas às de que for possuidor: 

bl se as ações emitidas forem de espécies e 
classes existentes, mas importarem alteração dau respectivas 
proporções no capital social, a preferência será exercida •2 
bre ações de espécies e classes idõnticau às do que forem po! 
suidores os acionistas, somente se estendendo às demais se ! 
quelas forem insuficientes para lhes assegurar, no capital a~ 
montado, a meuma proporção que tinham no capital antes do a~ 

menta; 
cl ue houver emissão de ações de espécie ou 

classe diversa das existentes, cada acionista exercerá a pr! 
ferencia, na proporção do número de açÕes que possuir, sobre 
ações de todas as espécies e classes do aumento. 

§ 29 - No aumento mediante capitalização de 
créditos ou subscrição em bens, serÁ sempre assequrado aos ! 
cionistas o direito de preferência e, se for o caso, as impo! 
tõncias por eles pagas serão entreques ao titular do crédito 
a ser capitalizado ou do bem a ser incorporado. 

§ 39 - Os acionistas terão direito de pref! 
rência para sUbscrição das emissões de debêntures convers! 
veis em ações, bônus de subscrição e partes beneficiárias con 
vers!veis em aç§es emitidas para alienação onerosa; mas na 
conversão desses titulas em ações, ou na outorga e no exerci 
cio de opção de compra de ações, não haverá direito de pref! 
rência. 

§ 49 - O estatuto ou a assembléia geral fiX! 
rã prazo de decadência, não inferior a trinta dias, para o 
exerclcio do direito de preferência. 

§ 59 - No usufruto e no fideicomisso, o dire! 
to de preferência, quando não exercido pelo acionista até dez 

dias antes do vencimento do prazo, poderá sê-lo pelo usufr~ 

tuãrio ou fideicomissário • 
69 - O acionista poderá :eder seu direito 

de preferência. 
§ 79 - Na coinpanhia aberta, o órgão que deli 

berar sobre a emissão mediante subscrição particular deverá 
dispor sobre' as sobras de valoreu mobiliários não subscritos, 
podendo: 

o) mandar vend~·las cm bolsa, em beneficio da 
companhiftl ou 

b) raten•las, na proporção dou valores sub! 
critoa, entre os acionistas que tiveram pedido, no boletim ou 
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liota de subscrição, rt:ll:~arvc\ do ~1obrtm; nesse caao, n cond! 
ção constará dos boletins e listas de subscrição c o saldo não 
rateado será vendido em bolaa, nos termos da al!nea anterior. 

§ 89 • No companhia fechada, será obrigatório 
o rateio previsto na ~l!nea b do § 79, podendo o saldo, se ho~ 
ver, ser subacrito por terceiros, de acordo com os critérios 
estabelecidos pela aoscmbléia ger~l ou pelos órgãos da adm! 
nistração. 

Exclusão do Direito de Preferência 

Art. 172 - O estatuto da companhia aberta que 
contiver autorização para aumento do capit~l pode prever ~ 

emissão, sem direito de preferência para oa antigos acioni~ 
ta3, de açõc~, debêntures ou partes beneficiárias convers!veio 
em ações, e bônus de 9ubscrição, cuja colocação seja feita m2. 
diante: 

venda em bolsa dC::: valores ou subscrição 
pública; ou 

II - permuto por ações, em oferta pÚblica de 
aquisição de controlo, nos termos dos Arts. 257 a 263. 

Parágrafo Único- o estatuto da companhia,aiu 

da que fechada, pode excluir o direito de preferência para 
subscrição de ações nos termos de lei especial sobre incent! 
vos fiscais. 

Seçiio II 

RP.duçiio 

Art, 173 - A assembléia geral poderá delib~ 

rar a redução do capital Racial se houver perda, até o montan 
te dos preju!zoo acumulados, ou se julgá-lo excesoivo. 

§ 1? - A proposta de redução do capital s2 
cial, quando de iniciativa dos administradores, não poderá 
ncr nubmetida à deliberação da assembléia geral sem o parecer 
do conselho fiscal, se em funcionamento. 

§ 29 - A partir da deliberação de redução f! 
carão suspensos os direitos correspondentes às ações cujos 
c•rtificados tenham sido emitidos, até que sojam apresentados 
5 companhia para substituição. 

Oposição dos Credores 

Art, 174 - Ressalvado o disposto nos Arts. 45 
e 107, a redução do capital social com restituição aos aci2 
nlstas de parte do valor das ~ções, ou pela diminuição do v~ 

lor destas, quando não 1ntegral1zadas, à importância das e~ 

tradas, só se tornará efetiva sessenta dias após a publicaçÃo 
da ata da assembléia geral que a tiver deliberado, 

§ l~ • Durante o prazo previsto neste artigo, 

os credores quirografSrios por t!tulos anteriores ã data da 
publicação da ata poderão, mediante notificação, de que se d~ 
rã ciência oo registro do comércio da sede da companhia, OPO! 

-se A redução do capital; decairão desse direito os credores 
que o não exercerem dentro do prazo. 

§ 29 - Findo o prazo, a ata da assembléia g~ 

ral que houvur delib~rado a redução poderá ser arquivad~ se 
não tiver havido oposição ou, se tiver havido oposição de al 
gum credor, desde que faita n prova do pagamento do seu cré
dito ou do depÓoito judicial da importãncin respectiva. 

§ 3~ - Se houver em circulação debentures em! 
tidou pela compnnhin, a redução do capital, nos casos previ~ 

tos neste nrtigo, não podurã !Jt~r ufotivndo sem prúvia aprov~ 

çõo psla maioria doa debenturistftu, reunidos'am-a,p~~léia a~ 
pec:ial. 

G/u>!TULO XV 

EXERC!CIO SOCIAL E DEMONSTRAÇ1lES FINANCEIRJ\S 

Seção I 

Exerc!cio Soc:i~l 

Art. 175 -O exorc!cio soci~Í terá duração de 
um ano e a date do término será !ixadn no estatuto. 

Parãgrofo Único - Na constituição da comp!!_ 
nhia e nos casos de alteraç5o estatutária o exerc!cio social 
poderá ter duração diversa. 

Soção II 

Demonstrações Financeiras 

Disposições Gerais 

Art. 176 - Ao fim de cada exerc!cio social, a 
Diretoria fará elnborar, com base na escrituração mercantil 
da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que d~ 

verão exprimir com clareza a situação do patrimõnib da comp~ 
nhia o as mutações ocorridas no exercício~ 

I - balanço patrimonial; 
II - demonstraçãn dos lucros ou prejuízos 

acumulados; 

III - demonstração do resultado do cxercicio: 

IV - demonstração das origens. e aplicações de 

recursos. 
§ 19 - As demonstrações de cada exerc!cio s~ 

rão publicadas com a indicação dos valores correspondentes~ 
demonstrações do exerc!cio anterior. 

§ 29 - Nas demon5trações, as contas semelhan 
tes poderão ser agrupadas; os pequenos saldos poderão ser ! 
gregados, desde que indicada a sua natureza e não ultrapassem 
um décimo do valor do respectivo grupo de contas; mas é ved~ 

da a utilização de designações genéricas, como "diversas CO.!l 

tasw ou "contas-correntes". 

§ JQ - As demonstrações financeiras registr~ 

rão a destinação dos lucros segundo a proposta dos órgãos da 

administração, no pressuposto de sua aprovação pela assem 
bléia geral. 

§ 4Q - As demonstrações serão complementadas 
por notas explicativas e outros quadros analíticos ou demon! 
trações contâbeis necessários para esclarecimento da situação 
patrimonial e dos resultados do exerc!cio. 

§ 59 - As notas deverão indicar: 
a) os principais critérios de avaliação dos 

elementos patrimoniais, especialmente estoques, dos cÁlculos 
de depreciação, amortização e exaustão, de constituição de 
provisões parn encargos ou riscos, e dos ajustes para atender 
a perdas prováveis na realização de elementos do ativo; 

b) os investimentos em outras so~iedades,qUGU 

do relevantes (Art. 247, parágrafo Único): 

c) o aumento de valor de elementos do ativo 
resultante de novas avaliações (Art, 182, § JQ); 

d) os õnus reais constitu!dos sobre elementos 
do ativo, as garantias prestadas a terceiros e o~tras respon 
aabilidades eventuais ou contingentes: 

e) a taxa de juros, as datas de vencimento e 
as garantias das obrigações a longo prazo; 

f) o número, espécies c classes das ações do 
capital social~ 

g) as opções de compra de açõen outorgada• e 
exarctdft~ nn •YAr~T~int 
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h) os ajustes de exercícios anteriores (Art. 
186, § 19) I 

i) os eventos aubseqQentea à data da encerr~ 

monto do exercício que tenham, ou possam vir a ter, efeito r! 
levante sobre a situação financeira e os resultados futuros 
da companhia. 

§ 69 - A companhia fechada com patrimÕnio 1! 
quido, na data do balanço, não superior ao valor nominal de 
vinte mil obrigações reajustáveis do ~es~uro Nacional, não S! 
r.á,obrigada a elaboração e publicação da demonstração das or! 
gens e aplicações de recursos. 

Escrituração 

Art. 177 - A escrituração da companhia será 
mantida em registres permanentes, com obediencia aos prece! 
toa da legislação comercial e desta lei e aos princípios de 
contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou 
critérios contãbeia uniformes no tempo e registrar as mut~ 

çôes patrimoniais segundo o regime de competãncia. 
§ 19 - As demonstrações financeiras do exerci 

cio em que houver modificação de métodos ou critérios con~ 

beis, de efeitos relevantes, deverão indicá-la em nota e re~ 

saltar esses efeitos. 

§ 29 - A companhia observará em registres a~ 

Xiliares, sem modificação da escrituração mercantil e das d! 
monstraçôes reguladas nesta lei, as disposições da lei trib~ 

tãria, ou de legislação especial sobre a atividade que const! 
tui seu objeto, que prescrevam métodos ou critérios contóbeis 
diferentes ou determinem a elaboração de outras demonstrações 
financeiras. 

§ 39 - As demonstrações financeiras das comp! 
nhias abertas observarão, ainda, as normas expedidas pela Cg 
missão de Valores Mobiliários, e ~erão obrigatoriamente aud! 
tadas por auditores independentes registrados na mesma comi~ 

são. 

. Seção III 

Balanço Patrimonial 

Grupos de Contas 

Art. 178 - No balanço, as contas serão class! 
ficadas segundo os elementos do patrimÕnio que regist~. e 
agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a anõlise da 
situação financeira da companhia. 

§ 19 - No ativo, as contas serão dispostas em 
ordem decrescente de grau de liquidez dos elementos nelas r! 
gistrados, nos seguintes grupos: 

Ativo 

Art. 179 - As contos serão classificadas do 
seguinte modo: 

I - no ativo circulante: as disponibilidades, 
os direitos realizáveis no curso do exerc!cio social suba~ 

qQente e as aplicações de recursos em despesas do exercício 
seguinte r 

II - no ativo realizável a longo prazo: os d! 
reitos realizáveis após o término do exercício seguinte, a~ 

sim como os derivados de vendas, adiantamsntos ou empréstimos 
a sociedades coligadas ou controladas (Art. 243), diretores, 
acionistas ou participantes no lucro da companhia, que não 
constitulrem negócios usuais na exploração do objeto da comp~ 
nhiar 

III - em investimentos: as participações perm! 
nentes em outras sociedades e os direitos de qualquer natur~ 

za, não classificáveis no ativo circulante, e que não se de~ 

tinem à manutenção da atividade da companhia ou da empreaar 
IV - no ativo imObilizado: os direitos que t! 

nham por objeto bens destinados ã manutenção das atividades 
da companhia e da empresa, ou exercidos com essa finalidade, 
inclusive os de propriedade industrial ou comercialr 

v - no ativo diferido: as aplicações de re~ 
aos em despesas qu~ contribuirão para a formação do resultado 

de mais de um exercício social, inclusive os juros pagos ou 
creditados aos acionis~as durante o período que anteceder o 

inicio das operações sociais. 
Parágrafo único - Na companhia em que o Ciclo 

operacional da empresa tiver duração maior que o exerclcio sg 
cial, a classificaç3o no circulante ou longo prazo terá por 
base o prazo desse ciclo. 

Passivo Exiglvel 

Art. lBO- As obriqações.da companhia, incl~ 

sive financiamentos para aquisição de direitos do ativo perm! 
nente, serão classificadas no passivo circulante, quando se 
vencerem no exercício seguinte,. e no passivo exigível a longo 
prazo, se tiverem vencimento em prazo maior, observado o di! 
posto no parágrafo único do Art. 179. 

Resultados de Exerclcios Futuros 

Art. 181 - Serão classificadas como result! 
dos de exercício futuro as receitas de exercícios futuros, d! 
minuídas dos custos e despesas a elas correspondentes. 

a) ativo circulante; Patrimõnio Liquido 
b) ativo realizável a longo prazo; 
c) ativo permanente, dividido em inveat~ 

tos, ativo imobilizado e ativo diferido, 
§ 29 - No passivo, as contas serão claaaific! 

das nos seguintes grupos; 

a) passivo circulanter 

b) passivo exiglvel a longo prazoJ 
c) reaultadoe de exerclcios futurosr 
d) patrimônio líquido, dividido em capital ~ 

cial, reservas de capital, reoervas de reavaliação. reservas 
de lucroe a lucros ou prejulzoe acumulados. 

§ 39 - Os saldos devedores e credores que a 
companhia não tiver direito de compensar serão classificados 
aepara.dM\Cntc. 

Art. 182 - A conta do capital social discrim! 
nará o montante subscrito e, por dedução, a parcela ainda não 
realizada, 

1~ - Serão classificadas como reservas 
capital as contas que registrarem: 

de 

a) a contribuição do subscritor de ações que 
ultrapassar o valor nominal e a parte do preço de emissão das 
açõea sem valor nominal que ultrapassar a importância deatin~ 
da à formação do capital social, inclusive nos casos de co~ 

versão em ações de debêntures ou partes bcnoficiáriaa; 
b) o produto da alienação de partes benofici~ 

rias e. bônus de subscriçiior 
c) o prêmio recebido na emissão de dobêntunm; 

! 
l 
j 
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d) as doações e as subvenções para inveBtimen 

to. 
§ 29 - Será ainda reqistrado como reserva de 

capital o resultado da correção monetária do capital realiZ! 

do, enquanto não capitalizado. 
§ 3·~ - Serão classificadas como reservas de 

reavaliação as contrapartidas de aumentos de valor atribuidos 
a elementos do ativo em virtude de novas avaliações com base 
em laudo nos termos do Art. 89, aprovado pela assembléia g! 

ral. 
§ 49 - Serão classificados como reservas de 

lucros as contas constituidas pela apropriação de lucros da 

companhia. 
§ S? - As ações em tesouraria deverão ser de! 

tacadas no balanço como dedução da conta do património liqu! 
do que registrar a origetn dos recursos aplicados na sua aqui-

sição. 

Critérios de Avaliação do Ativo 

Art. 183 - No balanço, os elementos do ativo 

serão avaliados sequndo os seguintes critérios: 
I - os direitos e t{tulos de crédito, e quai! 

quer valores mobiliários não classificados como investimentos, 
'pfllo custo ~ aquisição ou pelo valor do mercado, se este for 
.menor; serão exclu{dos os já proscritos e feitas as provisões 

adequadas para ajustá-lo ao valor provável de realização, e 
aerã admitido o aumento do custo de aquisição, até o limite 
do valor do mercado, para registro de correção monetária, v~ 
riação cambial ou juros acrescidos; 

II - os direitos que tiverem por objeto merc~ 

darias e produtos do comércio da companhia, assim como mati 
rias-primas, produtos em fabricação e bens em almoxarifado, 
pelo custo de aquisição ou produção, deduzido de provisão p~ 
ra ajustá-lo ao valor de mercado, quando este for inferior; 

III - os investimentos em participação no cap! 
tal social de outras sociedades, ressalvado o disposto nos 
Arts. 248 a 250, pelo custo de aquisição, deduzido de provi 
são para perdas prováveis na realização do seu valor, quando 
essa perda estiver comprovada como permanente, e que não será 
modificado em razão do recebimento, sem custo para a comp~ 

nhia, de ações ou quotas boni~icadas; 
IV - os demais investimentos, pelo custo de ~ 

quisição, deduzido de provisÃo para atender às perdas provª 
veis na realização do seu valor, ou para redução do custo de 
aquisição ao valor de mercado, quando este for inferior; 

V - os direitos classificados no imobilizado, 

pelo custo de aquisiçÃo, deduzido do saldo da respectiva co~ 

ta de depreciação, amortização ou exaustão; 
VI - o ativo diferido, pelo valor do capital 

aplicado, deduzido do saldo das contas que registrem a sua ~ 

mortização. 
§ 19 - Para efeitos do rlisposto neste artigo, 

considera-se valor de mercado: 
a) das matérias-primas o dos bana em almoxar! 

fado, o preço pelo qual possam ser repostos, mediante compra 

no mercado; 
b) dos bens ou direitos destinados à ~enda, o 

preço liquido de realização mediante venda no mercado, deduz! 
doa os impostos e demais despesas necessárias para a venda, e 

a margem de luoro1 
c) dos investimentos, o valor liquido pelo 

qual possam ser alienados a tercc:i'ros. 
5 29 - A diminuição de valor dos 

ativo imObilizado será registxado periodicamente 

de: 

elementos do 
nas contas 

a) deprcciaçõo, quando corresponder ã perda 

do valor dos direito• que têm por objeto bens fisicos suje! 
tos a desgoJsto ou perda de utilidade por uso, ação da natur!!_ 

za ou obsolescência1 
b) amortização, quando corresponder à perda 

do valor do capital aplJ.cado na aquisição de direitos da pr2 
priedade industrial ou comercial e quaisquer outros com exi! 
téncia ou exerclcio de duração limitada, ou cujo objeto sejam 
bens de utilização por prazo legal ou contratualmente limit! 

do; 
c) exaustão, quando corresponder à perda do 

valor, decorrente da sua exploração, de direitos cujo objeto 
sejam recursos minerais ou florestais, ou bens aplicados ne! 

sa exploração. 
§ 3? - Os recursos aplicados no ativo difer! 

do serão amortizados periodicamente, em prazo não superior a 
dez anos, a partir do inicio da operação normal ou do exerci 
cio em que passem a ser usufru!dos os beneficies deles deco~ 

rentes, devendo ser registrada a perda do capital aplicado~ 
do abandonados os empreendimentos ou atividades a que se de! 
tinavam, cu comprovado que eRsas atividades não poderão prod~ 
zir resultados suficientes para amortizá-los. 

5 4Q - Os est~ues de mercadorias funqiv .. is 

destinadas à venda poderão ser avaliados pelo valor de 
do, quando esse for o costume rrercantil aceito pela 

contãbil. 

Critérios de Avaliação do Passivo 

merc!_ 
técnica 

Art. 184 - No balanço, os elementos do pass! 

vo serão avaliados de acordo com os seguintes critérios: 
I - as obrigações, encargos e riscos, conheci 

dos ou calculáveis, inclusive imposto de renda a pagar com b; 
se no resultado do exerclcio, serão computados pelo valor ~ 

tualizado até a data do balanço; 
I~ - as obrigações em moeda estrangeira, 

cláusula de paridade cambial, serÃo convertidas em moeda 
cional à taxa~ de câmbio em vigor na data do balanço; 

III - as obriqações sujeitas a correção monet~ 

ria serão atualizadas até a data do balanço. 

Correção Monetária 

Art. 185 - Nas demonstrações financeiras dev! 

~ão ser considerados os efeitos da modificação no poder de 
compra da moeda nacional sobre o valor dos elementos do patri 

mõnio e os resultados do exerc!cio. -
1~ - Serão corrigidos, com base nos Indicas 

de desvalorização da moeda nacional reconhecidos pelas autor! 

dades federais: 
a) o custo de aquisição dos elementos ào at! 

vo permanente, inclusive os recursos aplicados no ativo dif! 
rido, os saldos das contas de depreciação, amortização e ex~ 

tão. e as provisões para perdas; 
b) os saldos das contas do patrimõnio liquido. 
§ 2? - A variação nas contas do patrimõnio li 

quido, decorrente de correção monetária, será acrescida aos 
respectivos saldos, com exceção da correção do capital real! 
zado, quo constituirá a reserva de capital de que trata o 

2'1 do Art. 182. 
§ 39 - As contrapartidas dos ajustes de corr! 

ção monetária serão registradas em conta cujo saldo será ~ 

putado no resultado do exercício. 

Soção IV 

Demonstração de Lucros ou Preju!zos Acumulados 

Art. 186 - A demonstração do lucroa ou projui 

zos acumulados discriminará: 
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I - o saldo do inicio do porlodo, os ajuatea 
de exerc!cioa anteriores e a correção monetária do saldo in! 

c1a11 
II - aa reversões de reservaa e o lucro llqu! 

do do oxorc!cio; 
III - ns transferéncias para reservas, os div! 

dendos, n parcela dos lucres incorporada ao capital e o salde 

ao fim do per!odo. 
§ 19 - Come ajustes de exercicios anteriores 

serão consideraclos apenas os decorrentes de efeitos da muda!l 
ça do r:ritéric contábil, ou da retificaçiio de erro imputável 
a determinado exerclcio anterior, e que não possam ser atr! 
bu!dos a fatos subseqUentes. 

§ 29 - A demonstraçiio de lucros cu ·prejuizos 
acumulados deverá indicar c montante do dividendo por açiio· do 
capital social e poderá oer inclulda na demonstração das mut.! 
ções do patrimõnic liquido, se elaborada e publicada pela cem 

panhia. 

Seção V 

Demonstração do Resultado do Exerc!cio 

Art. 1R7 - A demonstração de resultado do ~ 

xerclcio discriminará: 
I - a receita bruta das vendas e serviços, as 

deduções das vendas, os abatimentos e os impostos; 

II - a receita liquida das vendas e serviços, 

0 cu•to das mercadorias e serviços vendidca e o lucxo bruto; 
III - n~ despes"" com as vendas, as deapesas f! 

nanceiras, deduzidas das receitas, as deapesaa gerais e a~ 
niatrativas, e outras deapesas operacionais; 

IV - o lucre ou prejulzc operacional, as rece! 
tas e despesas não operacionais e o saldo da conta de cor~ 

ção monetária (Art. 185, § 39); 
v - o resultado do exercicio antes de imposto 

de renda e a provisão pare o imposto; 
VI - as participações de debêntures, empr&9! 

dos, administradores e partes beneficiárias, e as contribu! 
ções para instituições ou fundos de assistência ou previdê~ 

cia de empregados; 
VII - o lucro ou prejuizo liquido do exercicio 

e o seu montante por ação do capital aocia1. 
§ 19 - Na determinação do resultado do exerci 

cio serão computados: 
a) aa rocei tas e os rendimentos ganhos no . P!. 

rlodo, independentemente da sua realização em moade1 e 
b) os custos, despesas, encargos e per4aa, p~ 

gos ou incorridos, correspondentes a essas receitas e rend! 

znentos. 
§ 29 - o aumento do valor de elementos do et! 

vo em virtude de novas avaliações, registrado como reserva de 
reavaliação (Art. 182, § 39), somente depois de realizado P2 
derã ser computado como lucro para efeito de distribuição de . 
dividendos ou participações. 

Seçiio VI 

Demonstração das Orlgena e Aplicações de Recursos 

Art. 188 - A demonstração das origens e apl! 

cações de recursos indicará as modificações na .posição finaa 
ceira da companhia, discriminando: 

I - as origens dos recursos, agrupadas em:· 
a) lucro do cxerclcio, acrescido de depreci~ 

ção, amortinçiio ou uxaustiio e ajustado pela variação nos rl!. 
sultados de ~xerclcios futuro11 

b) realização do capitel ~ocial e eontribu! 
ções para reservas de capital! 

'c) recurso• de terceiros, ori~inárioa do a~ 
monto do passivo exiglvel a longo prazo, da redução do et1vo 
realizável a lon9a prezo e da alienação de investimentos e d! 
reitoa do ativo imobilizado. 

II - as aplicações de recursoa, agrupadas em• 
a) dividendos distribuldos1 
b) aquiaição de direitos do ativo imobi1iz~ 

c) aumento do ativo realizável e longo prazo, 
doa investimentos e do ativo diferido; 

d) redução do paaaivo exi~!ve1 ft longo prazo; 
III - o exceaao ou insuficiência das origens de 

recursos em relação às aplicações, representando aumento ou 
redução do capital circulante liquido; 

IV - os saldos, no inicio e no fim do exerci 
cio, do ativo e passivo circulantes, o montante do capital c!! 
culante liquido e o seu aumento ou reduçãe» durante o exerci 
cio. 

CAPITULO XVI 

LUCRO, RESERYliS B DIVIOEIIDOS 

Seçiioi 

Lucro 

Dedução de Preju!zos e Impoeto Sobre a Retida 

Art. 189 - Do :nnnaltado do exarclcio serão ~ 
duzidcs, antea de CJI'IIlquer pDI'tici~iio, os pre:)v!- ..,._1! 
doa e a pJ:a\'isiio pare o i111p011to aobre a renda. 

Peri9refo único - O preju!zo do exercicio ~ 
ri obrigatori-nte absorvido pelos lucros e.,_,ladoe, pelae 
reservas de lucroe e pela reserva legal, nessa ordem. 

•' ... : 
...... 

" Art. 190 - As perticipaçõea •tatmrias de 
a.pregadoa, a~iniatradorea e partes beneficiãriea serão de
ter.=inadas, sucessivamente e rieasa ordeD, com base noa lucros 
que remanescerem depois de deduzida a participação enterio~ 

mente calculada. 
Parãgrafo único - Aplica-se ao paqamento das 

participações doa administradores e das partes beneficiiriaa 
o disposto nos parágrafos do Art. 201. 

Lucro L1Q111do 

Art. 191 - Lucro liquido do exerc!c1o é o rl!. 
sultado do exerc!cio que remanescer depois de deduzidas ea 
participações de que trate o Art. 190. 

Proposta de Destinação do Lucro 

Art. 192 - Juntamente com as domonatreçõea f! 
nanceiras do exerclcio, os ÕrqÃoa da administração da comp! 
nhia apresentarão à assembléia g-ral ordinária, ob•ervedo o 
disposto nos Arta. 193 e 203 e no aatatuto, propoota aob~e a 
deatineçÃo e ser dada ao lucro liquido do exerclcio. 

l 
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Seçiio II 

Reservas o Retenção de Lucros 

Reserva Legal 

Art. 193 - Do lucro liquido do exerc!cio, ci~ 
co por cento seriio aplicados, antes de qualquer outra destin! 
ção, na constituição da reserva legal, que niio excederá de 
vinte por cento do capital social. 

§ 19 - A companhia poderÁ deixar de constit~ 

ir a reserva leqal no exerc!cio em que o saldo dessa reserva, 
acrescido do montante das reservas de capital de que trata o 
§ 19 do·Art, 182, exceder de trinta por cento do capital s2 
cial. 

§ 29 - A reserva leqal tem por fim assequrar 
a integridade do capital social e somente poderá ser utiliz! 
da para compensar preju!zos ou aumentar o capital. 

Reservas EstatutÁrias 

Art, 194 - o estatuto poderá criar reservas 
desde que, para cada uma: 

I - indique, de modo preciso e completo, 
sua finalidade: 

II - fixe os critérios para determinar a pare! 

la anual doa lucros liquidas que serão destinados ã sua con! 
tituição: e 

III - estabeleça o limite miiximo da reserva. 

Reservas para Contingências 

Art, 195 - A assembléia geral poderá, por pr2 
posta dos õrqãos da administração, destinar parte do lucro l! 
quido ii formação de reserva com a finalidade de compensar, ••· 
exerc!cio futuro, a diminuição do lucro decorrente de perda 
julgada provável, cujo valor possa ser estimado, 

§ 19 - A ,proposta dos órgãos da administração 
deverá indicar a causa da perda prevista e justificar, com as 
razões de prudência que. a recomendem, a constituição da rase~ 
va. 

§ 29 - A reserva será revertida no exerc!cio 
em que deixarem de existir as razões que justificaram a sua 
constituição ou em gue ocorrer a perda, 

Retenção de Lucros 

Art. 196 - A assembléia geral poderá, por pr2 
posta dos órgãos da administração, deliberar reter parcela do 
lucro liquido do exerc!cio prevista em orçamento de capital 
por ela previamente aprovado. 

§ 19 - O orçamento, submetido pelos órgãos da 
administração com a justificação da retenção de lucros propo.!!, 
ta, deverá compreender todas as fontes de recursos e aplic! 
ções de capital, fixo ou circulante, e poderá ter a duração 
de atê cinco.exerc!cios, salvo no caso de execução, por prazo 
maior, de projeto de investimento, 

§ 29 - o orçamento poderá ser aprov•do na a! 

semblêia geral ordiniiria que deliberar sobre o balanço do ! 
xerc!cio. 

Reserva da Lucroa a Realizar 

Art. 197 - No exerc!cio em que os lucroo a 
realizar ultrapassarem o total deduzido nos termos dos Arts. 
193 a 196, a assembléia geral poderá, por proposta doa Õrgáos 
da administração, destinar o excesso ii constituição de resa~ 

va de lucros a realizar. 
Parágrafo único - Para os afeitos desta art! 

go, são lucros a realizar• 
a) o aaldo credor da conta de regiatro dao 

contrapartidas doa ajustes de correçiio monetária (Art. 185, § 
39)' 

b) o aumento do valor do investimento em cal! 
gadas e controladas (Art. 248, III), 

c) o lucro em vendas a prazo realizável após 
o término do exerc!cio seguinte. 

Limite da Constituição de Reservo.a e Retenção. de Lucro• 

Art. 198 - A destinação dos lucros para con! 
tituição das reservas de que trata o Art, 194 e a retenção 
nos termos do Art. 196 não poderão ser aprovadao, em cada ! 
xerc!cio, em preju!zo da distribuição do dividendo obrigat§ 
rio (Art. 202) • 

Limite do Saldo dea Reservas de Lucros 

Art. 199 - O aaldo das reservas de lucroe, •! 
c~to as para contingência• e ac lucros a tiiiUI\zar, não podará 
ultrapassar o capital social: atingido esae l!Clite, a asa"! 
blêia deliberará sobre a aplicação do excesso na inteqraliza 
ção ou no aumento do capital social, ou na diotrl-uição de ~ 
videndos. 

Reservas· de Capital 

.Art. 200 - As reservas de capital somente 112 

darão ser utilizadas para: 
I - absorção 'de preju!zos que ultrapassarem os 

lucros acumulados e as reservas de lucros (Art. 189, parãgr! 
fo único) 1 

II - resgate, reembolso ou compra de ações 1 
III - resgate de partes beneficiárias: 
IV - incorporação ao capital social: 
V - pagamento de dividendo a ações prefere!!, 

§ ciais, quando essa vantagem lhes for asaequrada (Art, 17, 

59). 
Paráqrafo único - A reserva constitu!da com o 

produto da venda de partes beneficiãrias poderá ser destinada 
ao resgate desses t!tulos, 

Seção III 

Dividendos 

Origem. 

Art. 201 - A companhia semente pode paqar 'd! 
videndos À conta de lucro liquido do exerc!cil, de lucros ac~· 
mulados e de reserva de lucros: e À conta de ~serva de cap! 



5946 S4bado 18 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Secio 11) Setembro de 1976 

tal, no caso das ações preferenciais da que trata o § 59 

Art. 17. 

do 

§ 19 - A distribuiçÃo de dividendos com ino2 
sarváncia do diapcsto neste artigo implica responsabilidade '!:! 
lidÃria dos administradores d fiseais, que deverÃo repor à 
caixa social a importância distribu!da, sem preju!zo da ação 
panal que no caso couber. 

§ 29 - os acionistaa nÃo são ob.rigados a re! 
tituir os dividendos que em boa-fé tenham recebido: Proa~ 

•se a má-fé quando os dividendos foram distribu!dos sem o l! 
vantomento do balanço ou em desacordo com os resultados de! 

ta. 

Dividendo ObrigatõriÓ 

Art. 202 - os acionistas tem direito de rec! 
bar como dividendo obrigatório, em cada exerc!cio, a parcela 
dos lucros estabelecida no estatuto, ou, se este for omisso, 
metade do lucro liquido do exerc!cio diminu!do ou acrescido 
doa seguintes valores: 

I • quota destinada ã constituição da reserva 
legal (Art. 193); 

II - importãncia destinada ã formação de rese! 
vae para contingéncias (Art. 195), e reversão das mesmas 
servas formadas em exerc!cios anteriores; 

III - lucros a realizar transferidos para a 

respectiva reserva (Art, 19,7), e lucros anteriormente regi! 
trados nessa reserva que tenham sido .realizados nO exerc{cio. 

§ 19 - O estatuto poderá estabelecer o div~ 

dendo como porcentagem do lucro ou do capital social, ou f~ 

xar outros critérios para determiná-lo, desde que sejam reg~ 

lados com precisão e minúcia e não sujeitem os acionistas m! 
noritários ao arb!trio dos órgãos tle administração ou da mai2 
ria. 

§ 29 - Quando o estatuto for OmiRRO e a asse~ 

blêia geral deliberar alterá-lo para introduzir norma sobre a 
matéria, o dividendo obriqatÕrio não poderá s@r infer~or a 
vinte e cinco por cento do lucro liquido ajustado nos t~rmus 

deste artigo, 

§ 3? - Nos companhias fechadas a assemblt:!ia 
geral poci~, desde que jão haJa oposiçÃo de ~ualquer aeibnista 
presente, deliberar a distribuição de dividendo inferior ao 2 
brigatório nos termos deste artigo, ou a retenção de todo o 
lucro. 

§ 49 - O dividendo previsto neste artigo não 
será obrigatório no exerclcio social em que os órg~o~ da adm~ 
nistração informarem à assembléia geral ordinária ser ele in 
compat!vel com a situação financeira da companhia. O cons! 
lho fiscal, se em funcionamento, deverá dar parecer sobre e~ 

sa informação e, na companhia aberta, seus administradores en 
caminharão ã Comissão de Valores Mobiliários, dentro de cinco 
dias da realização da assembléia geral, exposição justificat~ 
va da informação transmitida 4 assembleia, 

§ 5~ - os lucros que deixarem de ser distr! 
buldos nos termos do § 49 serão registrados como reserva esp! 
cial e, se não absorvidos por preju!zos em exerc{cios suba! 
qUentes, deverão ser pagos como dividendo assim que o perm~ 

tir a situação financeira da companhia. 

Dividendos de Ações Preferenciais 

Art. 203- O disposto nos Arts. 194 a 197, e 
202, nã~ prejudicará o direito dos acioniHns preferenciais à> 

receber os dividendos fixos ou mlnimos a que tenham priorid! 
de, inclusive oa atrasados, se cumulativos. 

Dividendos Intermediários 

Art. 20'4 - A companhia que, por força de lei 
ou de disposição estatutária, levantar balanço semestral, P2 
derá declarar, por deliberação dos órgãos de administração, 
se autorizados pelo estatuto, dividendo ã conta do lucro ap~ 

rado nesse balanço. 
§ 19 - A companhia poderá, nos termos de di! 

posição estatutária, levantar balanço e distribuir dividendos 
em perlodos menores, desde que o total dos dividendos pagos 
em cada semestre do exerc{cio social não exceder do montante 
das reservas de capital de que trata o § 19 do Art, 182. 

§ 29 - o estatuto poderá autorizar os órgãos 
de administração a declarar dividendos intermediários, à co~ 

ta do lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes 
no Último balanço anual ou semestral. 

Pagamento de Dividendos 

Art, 205 - A companhia pagará o dividendo de 
ações nominativas i pessoa que, na data do ato de declaração 
do dividendo, estiver inscrita como proprietária ou usufrutu! 
ria da ação. 

§ 19 - Os dividendos poderão ser pagos por 
cheque nominativo remetido por via postal para o endereço c2 
m~nicado pelo acionista à companhia, ou mediante crédito em 
conta-corrente bancária aberta em nome do ac1on1sta. 

§ 29 - Os dividendos das ações em custódia 
bancária ou em depÓsito nos termos dos Arts. 41 e 43 serão•p! 
gos pela companhia à instituição financeira depositária, que 
será responsável pela sua entreqa aos titulares das açóes d! 
posit~das, 

§ 39 - O dividendo deverá ser pago, salvo d! 
liberação em contrário da assembléia qernl, no prazo de se! 
senta dias da data em que for declarado e, em qualquer caso, 
dentro do ~xerc!cio social. 

CAP!TULO XVII 

OISSOLUÇAO, LI~UIPAÇAO E EXTINÇA' 

Scção 

Dissolução 

Art, 206 - Dissolve-se a companhia: 
I - de pleno direito: 
ai pelo término do prazo de duração; 
b) nos casos previstos no estatuto; 
c) por deliberação da assembléia geral (Art. 

136, número VII); 
d) pela existência de um Único ~cion1•ta, v~ 

rificada em aasemblÜa geral ordinária, se o m!nimo de dois 
não for reconstitu!do atê à do ano seguinte, ressalvado o di! 

posto no Art. 251; 
e) pela extinção, na forma da lei, da autor! 

zação para funcionar; 
II - por decisão judicial: 
a) quando anulada a sua constituição, em ~ção 

proposta por qualquer acionista; 
b) quando provado que não pode preencher o 

seu fim, em ação proposta por acionistas que representem ci~ 

co por cento ou mais do capital social; 
c) em caso de falência, na forma prevista na 

r~•pectiva lei1 
III - por decisão de autoridade administrativa 

competente, nos casos e na forma previstos om lei especial. 

,_: 

I; 
I; 
i j 
i: 
I 
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E!oitos 

Art. 207 - A companhia dissolvida conserva a 
personalidade jurldica1 até a extinção, com o fim de proceder 
i liquidação. 

Seção II 

Liquidação 

Liquidação pelos Orgãos da Companhia 

Art. 208 - Silenciando o estatuto, compete i 
assembléia geral, nos casos do número I do Art. 206, determ! 
nar o modo de liquidação e nomear o liquidante e o conselho 
fiscal que devam funcionar durante o perlodo de liquidação. 

§ 19 - A companhia que tiver conselho de admi 
nistração poderá mantê-lo, competindo-lhe nomear o liqui~ 
te: o funcionamento do conselho fiscal será permanente ou a 
pedido de acionistas, conforme dispuser o estatuto. 

§ 29 - o liquidante poderá ser desti tu!do, a 
qualquer tempo, pelo órgão que o tiver nomeado. 

Liquidação Judicial 

Art. 209 - Além dos caaoa previstos no número 
li do Art, 206, a liquidação será PIOCOI....s& judicialmente: 

I - a pedido de qualquer acionista, se os a~ 

ministradores ou a mzlioria de ac1on1stas deixaram de prooiover 
a liquidação, ou a "la ae opuserem, nos casos do número I do 
Art.' 2061 I 

II - a requerimento do ministério pÚblico, i 
v.tste de cOIIIIUilcaçiio da autoridade competente, se a COIIIPAnhia. 
nos trinta dias subaeqQantes ã dissolução, não iniciar a li 
quidação ou, se após iniciá-la, a interromper por mais de 

quinze dias, no caso da allnea ! do número I de Art. 301. 
Parágrafo Único - Na liquidação judicial serã 

Observado o disposto na lei processual, devendo o liquidante 
ser nomeado pelo juiz. 

Oever~s de Liq~idante 

' J\rt". :nr. siin rlP'II~•rP!i 1('1 UqLO.i·.:untt:!. 

I - arquivar e publicar a ata da assemDléia 
geral, ou certidão de sentença, que tiver deliberado ou dec! 
dido a liqui~açãc; 

II - arrecadar os bens, livros e documeneos da 
companhia, onde quer que estejam; 

III - fazer levantar de imediato, em prazo não 
superior ao fixado pela assembléia geral ou pelo·jUiz, o b! 
lanç<' patrimonial da companhia: 

IV - ultimar os negócios da companhia, real! 
zar o ativo, pagar o passivo, e partilhar o remanescente e~ 

tre os acionistas; 
v - exigir dos acionistns, quando o ativo não 

bastar para a solução do passivo, a integralizaçio do suas 
açõea; 

VI - convocar a assembléia qeral, nos 
previstos em lei ou quando julgar necessãriol 

casos 

VII - confessar a falência da companhia e pedir 
concordata, nos casos previstos em leiJ 

.VIII- finda A liquidação, submeter a assembléia 
geral relatório dos ates e operações da liquidação e suas co~ 
tos fina1u: 

IK - arquivar e publicar a ata da asaemblóia 
Qeral que houver encerrado a liquidação. 

Poderes do Liquidante 

Art, 211 - Compete ao liquidante rapreoentar 
a companhia e praticar todos oa ates necesaários i liquida 
ção, inclusive alienar bens móveis e imóveis, tranaigir, rec! 
ber e dar quitação. 

Parãqrafo único - Sem expressa autorização da 
assembléia geral o liquidante não poderá gravar bo>na e CO!!, 

trair empréstimos, oalvo quando indispenaÃveia ao pagamento 
de obrigações inadiáveis, nem prosseguir, Ainda que para fac! 
litar A liquidação, na atividade social. 

Denominação da Companhia 

Art, 212 - Em todos os ates ou operoçõoo, o 
liquidante deverá usar a denominação social seguida daa pai! 
vras "em liquidação". 

Assembléia Geral 

Art. 213 - o liquidante convocará a assem 
bléia geral cada seis meses, para prestar-· \C contas doa atos 
e operações praticados no semestre e aprest';ltar-lhc o relat2, 
rio e o balanço do estado da liquidaçã~; e assembléia geral 
pode fixar, para essas prestações de contao, per{odos menores 
ou maiores que, em qualquer caso, não serão inferior~s a tri& 
nem superiores a doze meses. 

§ 19 - Nas assembléias gerais da companhia em 
liquidação todas as ações gozam de igual direito de voto, to~ 
nando-ae ineficazes as restrições ou limitações pcrveneura 
existentes em relação is ações ordinãrias ou preferenciais: 
cessando o estado de liquidação, restaura-se a eficácia dao 
restrições ou limitações relativas ao direito de voto, 

§ 29 - No curso da liquidação judicial, os A! 

sembléias gerais necessárias para deliberar sobre' os intere! 
ses da liquidação serão convocadas por ordem do juiz, ,a que~ 

compete presidi-las e resolver, sumariamente, ~s dúvidas e 1! 
t!gios que forem suscitados. As atas das oosemb~éias gerais 
s~o, por cópias autênticas, apensadas ao procebbO judicial. 

Pagamento do Passivo 

.\r. "'· ~ r,, ....... -.~~~"' ""~'" "'i rritns dos credE. 
res preferenciais, o liqu1dant~ pagará as dívidas s~c1~1; •r~ 

porcionalmente e sem distinção entre vencidas e vineanda-.. mas, 
em r~laç~o J es~~s, com desconto às taxas bancárias. 

Parágrdfo único - s~ o ~tive for superior ao 

passivo, o llquidante poderá, sob sua responsabilidade pe! 

soal, pagar integralmente .as dividas vencidas. 

Partilha do Ativo 

Art. 215 - A assembléia geral pode deliberar 
que antes de ultimado a liquidação, e d~~ois de pagos todos 
os credores, se façam rateios entre os acioniataa, i propo! 
ção que se forem apurando os haveres soei. is. 

§ l~ - ~ facultado a asseMbleia geral apr2 
var, pelo voto de acionistas que repr,esentem noventa por Ce!J. 
to, no m!nimo, dos ações, depois do pagoo ou qarontidos os 
credores, condições especiais para a partilha do ~tivo rem! 
n~scente, com a at~ibuição de bens aos sõcioa, pelo valor ~on 
tãbil ou outro por ~la fixaUo. 

§ 2? - Provado pulo ~cionist~ diasidente 
(1\rt. 216, § 2•,'1 ~u<> <IS condiçÕos especiais de partilha, vil! 
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ram a favorecer n maioria, em detrimento da parcala que lho 
tocaria, oo inexistisoem tais'coridiçõoa, serÁ a partilha su! 

penaD., ao rllio c-onsumnda, QU,· se jii consumada, os ao1on1ataa 
l!lajo~it&l.'ios ind.F:nizunO> és minoritários palas p•ojuhos •P.Y. 
rad.os. 

Prestação de Contas 

Art. 216 - Pago o passivo e rateado o. ativo 
remanescente, o liquidante convocar& a assembléia geral para 
a prestação final das contas. 

§ 19 - Aprovadas as contas, encerra-se a li 
quidação e a companhia se extingue. 

§ 29 - O a~ionista dissidente terá o prazo de 
trinta di:.ts, a conta,. -!a publicaçÃo da. ata, para promover a 
ação que lh~ r.ouber. 

Pesponsabilidndo na Liquidação 

Art. 217 - O liquid~nte terá as mesmas respoa 
sabl:iid~6es do adminl.,;t;r,,dor, e oo deveres e responsabilid~. 

·~~s ~os administradoreo, fiscais e acionistas subsistirão até 
·~á ext~nçõo da companhia . 

. ::;t •' 
,..~ .. ~· 

Direito do Credor não Satisfeito 

hrt. 218 Fnc~r~~da D. liquidação, o credor 
não satisfeito sõ t•·c~ direito de exigir dos acionistas, indi 
vidualmente, o pagamel!tc de •eu crédito, até o limite da "2 
ma, por eleo :-.~;cebid.·~, e de propor contrcl o liquidante, se 

for o caso, ação ce perd·h! (· U.:mos. O acionista executado t~ 
rã direito de ha,· :.::· .: .os dcm.:t1:J a parcclo1 que lhes couber no 
crédito pag•o. 

Seção III 

F.xt.lnção 

Art. 219 - Extingue-se a companhia: 

I - pelo en•.:·~rramento da liquidação; 

U - p·.:la incorporação ou fusão, e pela cisão 
com versão de todo <'~· patrimÔnio em outras socie~ades. 

CAPITULO XVIII 

TRANSFORMAÇ~O, INCORPORAÇXO, FUS~O E CISXO 

Tran~iformação 

·.:onc.~lto c Farrn.l 

Art. 220 - ~ tran~formaçao é a operação pele 
qual a ~ocit!d c ""ln·:~ .. 1, indcp·~ndentcmentc de dissoluçSo e l! 
quidnção, de 

Par.:iqrüfo 

aos precn1 tos tJU.~ r1· ;\1 1 'm 

:') ·····l·'l ' 

único - A transformação obedocorã 

a con•tituição e o registro do tipo 
].,, 

Art. 221 ~ A transformação exige o consonti 
manto unãnume dos sócios ou aci'onistas, salvo se prevista no 
eatatuto ou no contl.'ato social, caso em que o sócio dil~iden 
te terá o direito de retirar-se da sociedade."' r 

Parágrafo único - Os sócios podem renunciar, 
no contrato social, ao direito de retirada no caso de tran~ 

formação em companhia. 

Direito dos Credores 

Art. 222 - A transformação não prejudicará, 
em caso algurn, os direitos dos credores, qu~ continuarão, até 
o pagamento integral dos seus créditos, com as mesmas gara~ 

tias que o tipo anterior de sociedade lhes oferecia. 
Parágrafo único - A faléncia da sociedade 

tranRformada somente produzirá efeitos em relação aos sócios 
que, no tipo anterior, a eles estariam sujeitos, se o pedirem 
os titulares de créditos anteriores ã transformação, e some~ 
te a estes beneficiará. 

Seção ,..II 
r "i•· :,, ·' 

·J:ncorpotação, Fusão e Cisão 

.. Competéncia e Processo 

Art. 223 - A incorporação, fusão ou cisão P2 
dem ser operadas entre sociedades de tipos igua1s ou diferen 
tes e deverão ser deliberadas na forma prevista para a alter~ 
ção dos respectivos estatutos ou contratos sociais. 

§ 19 - Nas operações em que houver criação de 
sociedade serão observadas as normas reguladoras da constitui 

ção das sociedades do seu tipo'. 

§ 29 - Os sócios ou acionistas das sociedades 
incorporadas, fundidas ou cindidas rec~berão, diretamente da 
companhia emissora, as ações que lhes couberem. 

Protocolo 

Art. 224 - As condições da incorporação, f!!, 
são ou ci'são cOm incorporação em sociedade existente consta 
rão de protocolo firmado pelos Órgãos de administração ou s§ 
cios das sçciedadeS interess.adas, que incluirá; 

I - o ·número" esp.écie e classe das ações que 
serão atribuidas em substituição dos direitos de sócios ·que 
se extinguirão e os critérios utilizados para determinar as 
relações de substituição; 

II - os elementos ativos e passivos que form! 
rão cada parcela do patrimônio, no caso de cisão; 

III - os critérios de avaliação do património 
liquido, a data a que serã referida a avaliação, e o tratamen 
to das variações patrimoniais posteriores; 

IV - a solução a ser adotada quanto às ações 
ou quotas do capital de uma das sociedades possuidas por O!! 

tra; 
v - o valor do capital das sociedades a serem 

criadas ou do aumento ou redução do capital das sociedades 
que forem parte na operação; 

VI - o projeto ou projetes do estatuto, ou de 
alterações estatutárias, que deverão ser aprovados para efeti 
vnr a operação; 

VII - todas as demais condições a que estiver~ 
joita a operação. 

Parágrafo único - Os vnlorao sujeitos a detor 
minação serão indicados por estimativa. 

I; 
I 
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Juotificnçõo 

Art. 225 - As operações de incorporação, !~ 

são e cisão serão submetidas À deliberação da assembléia g~ 

ral das companhias interessadas mediante justificnção,na qual 
serão expostos: 

I - os motivos ou fino dü operação, o o int~ 

resse da companhia na sua realização; 
II - as ações que os acionistas preferenciais 

receberão e as razões para n modificação dos seus direitos, 
se prevista; 

III - a composição, após a operação, segundo e~ 
pécies e classes das ações, do capital das companhias que ~ 
verão emitir ações em substituição üo que se deverão exti~ 

guir: 
IV - o valor de reembolso das ações a que 

rão direito os acionistas dissidentes. 

Formação do Capital 

Art. 226 - As operações de incorporação, !~ 

são e cisão somente poderão ser efetivadas nas condições apr2 
vadas se os peritos nomeados determinarem que o valor do P! 
trimõnio ou patrimõniosl!quidos a serem vertidos para a form~ 
ção de capital social é, ao menos, igual ao montante do capi 
tal a realizar. 

§ 19 - As ações ou quotas do capital da soei~ 
dada a ser incorporada que forem de propriedade da companhia 
incorporadora poderão, conforme dispuser o protocolo de inco! 
pornçlio, sor cxtint...,, ou substitu!das por ações em teBOur~ 

ria da incorporadora, até o limite dos lucros acumulados e r~ 
Hrvas, exeeto a legal. 

§ 29 - O disposto no § 19 aplicar•se-ã aos c~ 
soa de fusão, quando uma das sociedades fundidas for propri~ 

tiria de ações ou quotas de outra, e de cisão com incorpor~ 

ção, quando a companhia que incorporar parcela do patrimõnio 
da cindida for proprietária de ações ou quotas do capitàl de! 

t!>· 

Incorporação 

Art. 227- A incorporação é a operação 'pela 
qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que 
lhes sucede em todos os direi tos e obrigações. 

§ 19 - A assembl~ia geral da companhia inco! 
poradora, se aprovar o protocolo da operação, deverá autor! 
zar o aumento de capital a ser subscrito e realizado pela i~ 

corporada mediante versão do seu patrimõnio liquido, e n2 
mear os peritos que o avaliarão. 

§ 29 - A sociedade que houver de ser incorp2 
rada, se aprovar o protocolo da operação, autorizará seus ag 
ministradores a praticarem os ates necessários à incorpor! 
ção, inclusive a subscrição do aumento de capital da incorp2 
radora. 

§ 39 - Aprovados pela assembléia geral da i~ 

corporadora o laudo de avaliação e o incorporação, extingu! 
-se a incorporada, competindo ã primeira promover o arquiv! 
menta e a publicação dos atas da incorporação. 

Art. 228 - A fusão õ a operação pela qual se 
unem duas ou maia ~ociodadea para formar sociedade nova, que 

lhoa sucederá am todoa os direitos e obrigações. 
~ 19 - A assembléia geral de oada companhia , 

se aprovar o protocolo de fusão, devorá nomear os perito• quo 
avhliariio os patrimõnios liquidas das domain sociodaden. 

§ 29 - Apresentadoa os laudoa, oa admin!itr! 
dores convocarão os sócios ou ocionistas das aooiedadea para 
uma assembléia geral, que deles tomará conhecimento e reoolv! 
rã sobre a constituição definitiva dd nova aociedada, vo~ado 

aos sócios ou acionistas votar o laudo de avaliação do patri 
mÕnio liquido da sociedade de que fazem parte. 

§ 39 - Constitu!da a novA co:r.panhia, incumbi 
ri 808 primeiros administradores promove: O Arqui Vli.Jr.~nto e a ' 
publicação doa atas da fusão. 

Cisão 

Art. 229 - A cisão é a opcroçSo pela qual a 
companhia tr~sfere parcelas do seu património pn:a uma ou 
ma1s sociedades, constitu!das para esse fim ou jã eJ:iatentes, 
extinguindo-se a companhia cindida, se houve; ver~ão da todo 
o seu patrimõnio, ou dividindo-se o seu capit~l, so parcial a 
versão. 

19 - Sem preju!zo do dispo~to no Art. 233, 

,•. 

a sociedade que absorver parcela do patrimõnio da compatlii11L , 
cindida sucede a esta nos direitos e obrigaçõeo relactoaadõa~·i' 
no ato da cisão: no caso de cisão com extinção, as aocieda&oa •,;,!': 
que absorverem parcelas do patriJnÕnio da companhia eindl4a ·~ "· · · 

cederão a esta, na proporçiio dos patt·imõnios l!quidoo triUIIIf!, 
ridos, nos direitos e obrigações não relacionados. 

·§ 29 - Na cisão com versão de parcela do ~ 

trimõnio em sociedade nova, a operação será deliberada pela 
assembléia geral da comp~hia à vista de justificação que ~ 
cluirã as informações de que tratam os números do Art. 2241 ~ 
as~embléia, se a aprovar, nomeará os perito~ ~ue nval!~cao ~ 

parcela do patrimõnio a ser transferida, e funcionará c~o ~~ 
sellbléia de constituição da nova companhia.' 

~ 3Q - A cisão com versão de parcela de patri 
mõnio em sociedade jÁ existente obedecern às disposiçõas •2 
bre incozporação (Art. 227). 

§ 49 - Efetivadn a cisão com extinção da ~ 
panbia ..Udida, caberá aos administradores das sociedades que 
tiw:r'llll absorvido parcelaa do seu patriiiiÕnio promover o arqu!, 
~o e publicação doo ates da operação: na cioão com v~ 

'·' são parcial do patrimõnio, eaoe dever caberã aos administrad2 
~.: • :na da COIIIpAJihia c.l.ndlda a ela que absorver parcela do seu P~. 

· trimÕnio. 
§ 59 - Aa açõea integralizadas com parcelas 

de patrimõnio da companhia cindida serão atribu!das a aeus 
acionistas, em substituição a. açõea extintas, na proporção. 
das que possu!am. 

Direito de Retirada 

Art. 230 - O acionista disoidente da deliber~ 
ção que aprovar a in~orporação da companhia em outra socieda 
de, ou sua fusão ou cisão, tem direito de retirar-se da comp~ 
nhia, mediante o reembolso do valor de suas ações (Art. 137). 

Parágrafo Único - o prazo para o exerc!cio ~ 
se direito será contado da publicação da ata da assembléia 
que aprovar o protocolo ou justificação da operação, mas o 
pagamento do preço de reembolso somente serÁ u~vido se a o~ 
ração vier a efetivar-se. 

Direitos dos Debenturista• 

Art. 231 - A incorporação, fusão ou cisão da 
companhia emissora de clebinturea em circulação deP.nderÃ ~c 
crévia acrovacÃo doa debenturi .... ,. ... ,..,_unidos em aR111,.m1,1 ~~ • 
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pocinlmente convocndn com esse fim, 
§ 19 - Será dispens~da a aprovação pela assem 

bléia so for assegurado noo debenturietas que o desejarem, d~ 
rantc o prazo minimo de seis meses a contar da data da publ! 
cação dao atao dao assembléias relativas à operação, o rosg! 
te das debêntures de que forem titulares. 

§ 29 -No caso do § 19, a sociedade cindida e 
as sociedades que absorverem parcelas do seu patrimônio re! 
põnderão solidariamente pelo resgate das debêntures, 

Direitos dos Credores na Incorporação ou Fusão 

Art. 232 - Até sessenta dias depois de publi 
cados os atas relativos à incorporação ou ã fusão, o credo; 
anterior por ela prejudicado poderá pleitear judicialmente a 
anulação da operação; findo o prazo, decairá do direito o cre 
dor que não o tiver exercido. -

§ 19 - A consignação da 1mportáncia em pag! 
monto prejudicará a anulação pleiteada. 

§ 29- Sendo illquida a divida, a sociedadeEe 
derá garantir-lhe a execução, suspendendo-se o processo de ! 
nulação. 

§ 39 - Ocorrendo, no prazo deste artigo, a f! 
lência da sociedade incorporadora ou da sociedade nova, qual 
quer credor anterior terá o direito de pedir a separação dos 
patrimÔnios, para o fim de serem os créditos pagos pelos bens 
das respectivas massas. 

Direitos dos Credores na Cisão 

Art. 233 - Na cisão com extinção da companhia 
cindida, as sociedades que absorverem parcelas do seu patrim2 

nio responderão solidariamente pelas obrigações da companhia 
extinta. A companhia cindida que subsistir e as que absorve 
rem parcelas do seu patrimÕnio responderão solidariamente P! 
las obrigações da primeira anteriores à cisão. 

Parágrafo único - O ato de cisão parcial pod! 
rã estipular que as sociedades que absorverem parcelas do pa 
trimÕnio da companhia cindida serão responsáveis apenas pel~ 
obrigações que lhes forem transferidas, sem solidariedade e~ 

tre si ou com a companhia cindida, mas, ne~se caso, qualquer 
credor anterior poderá se opor à estipulação, em relação ao 
seu crédito, desde que notifique a sociedade no prazo de no 
venta dias a contar da data da publicação dos atas da cisão. 

hverbação da Sucessão 

Art. 234 - A certidão, passada pelo registro 
do comércio, da incorporação, fusão ou cisão, é documento hã 
bil para a averbação, nos registres públicos competentes, da 
sucess5o, decorrente da operação, em bens, direitos e obriq! 
ções. 

CAP1TULO XIX 

SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 

Legislação Aplicável 

Art. 235 - As sociedades anônimas de economia 
mista eotão sujeitas a esta lei, sem prejulzo das disposições 
especiais de loi federal. 

'§ l9- Ao companhia• abertao de economia mi~ 

ta estão tan~ém sujeitao às normas expedidas pela Comissão de 

Valores Mobiliários. 
§ 29 - As companhias de que participarem, m~ 

joritária ou minoritariamente, as sociedades de economia mi~ 

ta, estão sujeitas ao disposto nesta lei, sem as exceçõcs pr~ 

vistas neste capitulo. 

constituição e Aquisição de Controle 

Art. 236 - A constituição de companhia de ec2 
nomia mista depende de prêvia autorização legislativa. 

Parágrafo único - Sempre que pessoa juridica 
de direito público adquirir, por desapropriação, o controle 
de companhia em funcionamento, os acionistas terão direito de 
pedir, dentro de sessenta dias da publicação da primeira ata 
da assembléia geral realizada apõs a aquisição do controle, 
o reembolso das suas ações; salvo se a companhia já se achava 
sob o controle, direto ou indireto, de outra pessoa juridica 

de direito público. 

Objeto 

Art. 237 - A companhia de economia mista so
mente poderá explorar os empreendimentos ou exercer as ativi
dades previstas na lei que autorizou a sua constituição. 

19 - A companhia de economia mista somente 
poderá participar de outras sociedades quando autorizada por 
lei, no exerc!cio de opção legal para aplicar imposto de ren
da em investimentos para o desenvolvimento regional ou seto
rial. 

§ 29 - As instituições financeiras de econo
mia mista somente poderão participar de. outras sociedades a
pôs autorizadas pelo Banco Central do Brasil. 

Acionista Controlador 

Art. 238 - A pessoa jur1dica que controla a 
companhia de economia mista tem os deveres e responoabilida
des do acionista controlador (Arts. 116 e ll7), mas poderá o
rientar as atividades da companhia de modo a atender ao inte
resse público que justificou a sua criação. 

Administração 

Art. 239 - As companhias de economia mista t~ 
rão obrigatoriamente conselho de administração, assegurado à 
minoria o direito de eleger um dos conselheiros, se maior nú
mero não lhes couber pelo processo de voto múltiplo. 

Parágrafo único - Os deveres e responsabilid~ 
doa dos administradores das companhias de economia mista são 
os mesmos dos administradores das companhias abertas. 

Conselho Fiscal 

Art. 240 - o funcionamento do conselho fis
cal será permanente naa companhias de economia mista, um dos 
seua membros, e respectivo suplente, será eleito pelas ações 
ordinárias minoritárias e outro pelas ações preferenciai's, 
se houver. 

Correção Monetária 

Art. 241 - A companhia de economia mista, 
quando autorizada pelo Ministério a que estiver vinculada, p~ 

der& limitar a cerração monctúrin do ativo purmnnonto (Art. 
185) ao n~ntante necessário para compensar a carroção dao co~ 
tas do patrimõnio liquido. 

:i 
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Falência e Responsabilidade Subsidiária 

Art. 242 - As companhias de economia mista 
não estão sujeitas a falência mas os seus bens são penhorá
veis e executáveis, e a pessoa jurídica que a controla respo~ 
de, subsidiariamente, pelas suas obrigações. 

CAP!TULO XX 

SOCIEDADES COLIGADAS, CONTROLADORAS E CONTROLADAS 

Seção I 

Informações no Relatório da Administração 

Art, 243 - o relatório anual da administra

ção deve relacionar os investimentos da companhia em socieda
des coligadas e controladas e mencionar as modificaçõea ocor
ridas durante o exercício. 

§ 19 - são coligadas as sociedades quando 
uma participa, com dez por cento ou mais, do capital da ou
tra, sem controlá-la. 

§ 29 - Considera-se controlada a sociedade na 
qual a controladora, diretamente ou através de outras contro
ladas, é titular de direitos de sócio que lhe asaegurem, de 
modo permanente, preponderãncia nas deliberaçõea·oociais e o 
poder de eleger a maioria doa administradores, 

§ 39 - A companhia aberta divul~arã as infor
mações adicionais, sobre coligadaa e controladas, que forem 
exigidas pela comissão de Valores ~~biliãrios. 

Seçiio II 

Participação Recíproca 

Art. 244 - e vedadc a participação reciproca 
entre a companhia e.suas coligadas ou controladas, 

§ 19 - o disposto neste artigo não se aplica 
ao caso em que ao menos uma das sociedades participa da outra 
com observÂncia das condições em que a lei autoriza a aquisi
ção das próprias ações (Art. 30, § 19, alínea~). 

§ 29 - As ações do capital da controladora, 
de propriedade da controlada, terão suspenso o direito de vo
to. 

§ 39 - o disposto no § 29 do Art. 30, aplica
se a aquisição de ações da companhia aberta por suas coliga

·das e controladas. 
§ 49 - No caso do § 19, a sociedade dever& a

lienar, dentro de seis meses, as ações ou quotas que excede
rem ào valor dos lucros ou reservas, sampre que esses sofre-

rem redução. 
§ 59 - A participação recíproca, quando ocor

rer em virtude de incorporação, fusão ou cisão, ou da aquisi 
ção, pela companhia, do controle de sociedade, deverá ser ma~ 
clonada nos relatórios e demonstrações financeiras de ambas 
as sociedades, e será eliminÀda no prazo máxime de um ano; no 
caso de coligadas, salvo acordo em contrário, deverão ser a
lienadas as ações ou quotas de aquisição mais recente ou, se 
da mesma data, que representem menor porcentagem do capital 
social. 

§ 69 - A aquisiçao de ações ou quotas de que 
resulte participação reciproca com violação ao disposto neste 
artigo importa responsabilidade civil solidária dos adminis
tradores da sociedade, equiparando•oa, para efeitos penais, à 
compra ilegal das próprias ações. 

Seçiio III 

Responsabilidade dos Administradores 
e das Sociedades Controladoras 

Administra;<~bres 
~.- 1 ••••••• 

~.. ... .~E· ·"'· 
\ , ~ ' I ' .~lt& ~~ t.:~.- ;_. ;·, 

Art. '245 - os· a&Ut;istradares nãO poderta;::c:. ~;;: · 
prejuízo da companhia, favorecer sociedade coligada, contrcil~ :. · 
dora ou controlada, cumprindo-lhes zelar para que as opera
ções entre as sociedades, se houver, observem condições estr! 
.tamente comutativas, ou com pagamento compensatório adequado! 
e respondem perante a companhia pelas perdas e danos result~ 
tes de atos praticados com infração ao disposto neste artigo. 

sociedade controladora 

Art. 246 - A sociedade controladora será obr! 
gada a reparar os danos que causar à companhia por atos prat! 
cados com infração ao disposto nos Arts. 116 e 117. 

§ 19 - A ação para haver reparação cabe: 
a) a acionistas que representem cinco por ce~ 

to ou mais do capital social: 
b) a qualq~r acionista, desde que preste ca~ 

ção pelas custas e honorSrios de advogado devidos.no caso de 
vir a açÃo ser julgada improcedente. 

§ 29 - A sociedade contrcladora,se condenada, 
ali• de reparar o dano e arcar com as custas, pagará honorá
rios de advogado de vinte per cento e prãmio de cinco por ce~ 
to ao autor da açao, calculados sobre o valor da indenizaçao, 

Seçãc IV 

Demonstrações Financei.ras 

Notas Explicativas 

Art, 247 - As notas explicativas dos investi
mentps relevantes devem conter informações precisas sobre as 
sociedades coligadas e controlaàas e suas relações com a com
panhia, indicando: 

I - a denominação da sociedade, seu capital 
social ·e património liquido: 

II - o número, espécies e classes das ações ~ 
quotas de propriedade da companhia, e o preço de mercado das 
ações, se houver; 

III - o lucro liquido do exercício: 
IV- os créditos e obrigações entre·a compa

nhia e as sociedades coligadas e controladas; 
v - o montante das receitas e despesas em OP! 

rações entre a companhia e as sociedades coligadas e centro-

Parâqrafo.único- Considera-se relevante o 
investimento: 

a) ea cada sociedade coligada ou controlada , 
se 0 valor contábil ó igual ou superior a dez por cento do 
valor do patrimênio liquido da companhia: 

bl no conjunte das sociedades coligadas e co~ 
troladaa, se o valor cont&bil é igual ou superior a quinze 
por cento do valor do património líquido da companhia. 

Avaliação do Investimento em Coligadas e Controladas 

Art. 248 - No balanço patrimonial da compa
nhia, o• inveatt.entoa relevante• (Art, 247, parágrafo único) 
em aoc1edadaa coligada• sobre cuja adainiatração tenha influ-
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ência, ou do que participe com vinte por cento o~ mais do ca
pital social, e em sociedades controladas, serão avaliados P! 
lo valor da pa trimônio liquido, de acordo com as seguintes !lO! 
mas1 

I - o valor do patrimõnio l!quid~ da coliga
da ou da controlada será determinado com base em !:>al<.nço pa
trimonial ou balancete do verificaçÃo levantado, com o~servãn 
cia d~s normns dcstn lei, na mesma datn, ou até ~~ssonta 

dias, no máximo, antoo da data do balanço da companhia; no V! 
lor de património líquido não serão computados oe r<•sultadoo. 
nÃo realizados decorren~es de negócios com a companhio, ou 
com outras sociedades coligadas à companhia, ou por ol~ con

troladas; 
II - o valor do investimento serã determinado 

mediante a aplicação, :Jobre o valor de patrimõnio l!<Juido re
ferido no número anterlor, da porcentagem de partici[•ação no 
capital da coligada ou controlada; 

III - a Jiferença entre o valor do investimen
to, do acordo com o número II, e o custo de aquisiçã<• corrig! 
do monetariamente, som~nte será registrada como resultado do 

exerc.i.cio: 
a) se decorrer de lucro ou preju!zo apurado 

na coligada ou controlnda: 
b) se corresponder, comprovadamente, a ga-

nhos ou perdas efetivos; 
c) no c~so de companhia aberta, com observãn-

cia das normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliá-

rios. 
§ 19 - ?ara efeito de determinar a relevância 

do investimento, nos casos deste artigo, serão computados ·co
mo parte do custo de aquisição os saldos de créditos da com
panhia contra as coligad~~ fl controlada~. 

§ 29 - A ~o·;·l edrtcill! coligYv~· ,. scm(.lre ljUC uo.J.l..

citada pela companhia, Jeverã elaborar e fornecex o balanço 
ou balancete de verificação previsto no número I, 

Demonstrações consolidadas 

Art. 249- A companhia aberta.qu~ tiver mais 
de trinta por cento do 1alor do seu patrimõnio liquido repre
sentado por investimentos cm sociedades controladas deverá e
laborar e divulgar, juntamente com suas demonstrações finan
ceiras, demonst~ações consolidadas nos termos do Art. 250. 

Parágr~fo •'lnico - A Comissão de Valores Mobi
liários poderá expedir normas sobre as sociedades cujas de
monstrações devam ser abrangidas na consolidação, e: 

a) dete.'lllinar a inclusão de sociodades · que, 
embora não controladas, sejam financeira ou administrativa

menoe dependentes da companhia: 
b) autorizar, em casos especiais, a exclusão 

de uma ou mais sociedades controladas. 

Normas sobre Consolidação 

Art. 250 - Das demonstrações financeiras con
solidadas serão exclu!dns: 

- as participações de uma sociedade em ou-
tra; 

!I - oo ~aldo3 de quaisquer contas entre as sg 
ciedades; 

III - ~· parcelas dos resultados do exerctcio, 
dos lucros ou pr.eju!zot~ t~cumulados e do custo de rlotoques ou 

do at1.vo p~rmantint·~ que corresponderem o. resultuc!'Jtl, ainda 

não realizados, de negócios entre as sociedades. 
§ 19 - A participação dos sócios 

rios no património liquido e no lucro liquido do 

minor i tá-
oxerc!cio 

será destacada, respectivamente, no balanço patrimonial e na 
"· ~onatração consolidad• do resultado do exerc!cio. 

§ 29 - A p~rcol~ elo cuuto de acJuioiçiio do in
vestimento cm controlada, que n5o for absorvida na consolid~ 

ção, devorá ser mantida no ativo permanente, com dedução Uo. 
provisão adequada para perdas já comprovadas, o será objeto 
de nota explicativa. 

§ 39 - o volor da participaç5o que exceder do 
custo ue aquisiçÃo conotitulrii parcela destacada doo r"sulta
dos de cxerc{cios futuros ntú quo fique comprovada n cxiatõn

cia de ganho efotivo. 
§ 49 - Para fins düstc urtigo, us sociedades 

controladlls, cujo exerci cio soci.'ll termine main do sasnenta 

dias antes da data do encerramento do exerc!cio da compa
nhia, elaborarão, com ~bservância dna no~as desta lei, de
monstrações financeirao extraordinárias cm data compreendida 

nesse prazo. 

Seçõo v 

Subsidiária Integral 

l\rt.. 251 ... ,\ co1npnnhi~ pode !ler C'Jnsti l:u!Ua, 

mediante escritura ·pública, tendo como único acionista aocia
dade brasileira. 

§ 19 - A oociedade que subscrever om bens o 
capital de subsidiária integral deverá aprovar o laudo do a
valiaçdo de que trata o t\rt. JQ, respondendo nos turmas Uo § 

69 do Art. 89 o do Art. lO ,, seu parágrafo único. 
§ 29 - A companhia pode ser convertida em su2 

sidiária integral mediante aqu1siçno, por ~oci"dad~ brasilei
ra, de todas .:ltl sua!' aç;nr:, ou nos t~l"mOS do 1\'t"t. 252. 

Incorporação de Ações 

Art. 252 - A incorporação de todas as açõos 
do capital social ao piLtrimõnio de outra companhia brasilei
ra, para convertê-la em subsidi5ria integral, será submetida 
à deliberação da assembléia geral das duas companhias median
te protocolo e justificação, nos termos dos Arts. 224 e_ 225. 

§ 19 - A assembléia geral da companhia incor
porado~a, se aprovar a operação, deverá autorizar o aumento 
do capital, a ser realizado com as ações a serem incorporadas 
e nomear os peritos que as avaliarão; os acionistas não terão 
direito de preferência para subscrever o aumento de capital, 
mas os dissidentes poderão retirar-se da companhia mediante 
o reembolso do valor do suas ações, nos termos do ~rtigo 230. 

§ 29 - A assembléia geral da companhia cujas 
ações houverem de ser incorporadas somente poderá aprovar a ~ 
peração pelo voto de metade, no m!nimo, das ações com direito 
a voto, e se a aprovar, autorizará a diretoria a subscrever 
o aumento de capital da incorporndnrn, por conta dos seus a
cionistas: os dissidentes da deliberação terão direito de re
tirar-se da companhia, mediante o reembolso do valor de suas 
ações, nos termos do Art, 230. 

§ 39 - Aprovado o laudo de avaliação pela as
sembléia goral da incorporadora, cfetivnr-Rc-5 n incorporação 
e os titulares das ações incorporadas receberão diretamented> 
incorporadoru a~ ações que lhos couberem. 

AdmissÃo de ricionistas em Subsidiiirin Integral 

Art. 253 - Na proporção das ações que possui
rem no capital da companhia, os acionistas terão direito de 
proforõncia parao 

I - adquirir açõos do capital da subsidiária 
integral, 1e a companhia decidir aliená-las no todo ou om pa! 
te1 e 

I· ·' 
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II - subscrever aumento da capital da aubsidi! 
ria integral, se a companhia decidir admitir outros acionis• 
tas. 

farágrafo único - As ações ou o aumento de C! 
pital de subsidiária integral serão oferecidos aos acionistas 
da companhia em assembléia geral convocada para essa 
plicando-se à hipóteae, no que couber, o disposto no 
171. 

Sação VI 

Alienação da Controle 

Divulgação 

fim, a
Art. 

Art, 254 - A alienação do controla da compa• 
nhia aberta deverá ser comunicada, dentro de vinte e quatro 
horas da sua contratação, à Comissão de Valores Mobiliários o 

à bolsa de valores em que suas ações forem negociadas, e di• 
vulgada pala imprensa, com a identificação do comprador. 

Parágrafo ~ico - Considera-se contratada a ! 
lien~ção quando firmado instrumento que obrigue AD partes con 

tratantes, ainda que subordinada à ap,ovação da assembléia 9! 
ral da compradora (Art. 256). 

Companhia Aberta Sujeita a Autorização 

Art. 255 - A aliena~ão do controle de compa• 
nhia aberta que dependa de autorização do governo para funci2 
nar e cujas ações ordinárias sejam per força de lei, ncminat! 
vae ou endossáveis, está sujeita à prévia autorização do ór
gão competente para aprovar a alteração do sen estatuto. 

§ 19 - A autoridade competente para autorizar 
a alienação deve zelar para qpe seja assegurado tratamento e
quitativo aos acionistas minoritários, mediante simultánea o
ferta pÚblica para a aquisição das suas ações, ou o rateio , 
por todos os acionistas, dos intangiveis da companhia, inclu• 
sive autorização para funcionar. 

§ 29 - Se a compradora pretender incorporar a 
companhia, ou com ela se fundir, o tratamento equitativo ref! 
rido no § 19 será apreciado no conjunto das operações. 

Aprovação pela Assembléia Geral da Compradora 

Art. 256 - A compra, per companhia aberta, do 
controle de qualquer sociedade mercantil, dependerá de delib! 
r~ção da assembléia 9eral da compradora, especialmente convo
cada para conhecer da operação, sempre que: 

I - o preço de compra constituir, para a com• 
pradora, investimento relevante (Art. 247, parágrafo único) I 
ou 

II - o preço médio de cada ação ou quota ultr! 
passar uma vez e meia o maior dos três valores a seguir indi· 
cados: 

a) cotação média das ações em bolsa, durante 

os noventa dias anteriores à data da contratação (Art.254, P! 
riigrafo único) 1 

b) valor de patrimõnio liquido (Art. 248) da 
ação ou quota, avaliado o patrimõnio a preços de mercado(Art. 
183, § 19)1 

c) valor do lucro liquido da ação ou quota, 
~ue não poderá ser superior a quinze vezes o lucro liquido a
lUal por ação (Art. 187, n9 VII) nos dois últimos exercicios 
lociais, atualizado monetariamante, 

.,, 

§ 19 - A proposta ou contrato de compra dava
rã ser submetido à prévia autorização da assembléia geral, ou 
à sua ratificação, sob pena de responsabilidade dos adminis
tradores, instruido com todos os elementos necessários à del! 
beração, 

§ 29 - Se o preço da aquisição ultrapassar u
ma vez e meia o maior dos três valores de que trata o número 
II, o ncioniota dissidente nn deliberbção da assembléia que a 
aprovar ter5 O·direito de retirar-se da companhia median
te reembolso, nos termos do Art. 137, do valor de suas ações. 

Seção VII 

Aquisição de Controle Mediante Oferta PÚblica 

Requiaitos 

Art, 257 - A oferta pública para aauisição 
da controle de companhia aberta somente poderá ser feita com 
a participação da instituição financeira que ga~nta o cumpr! 
mente das obrigações assumidas pelo ofertante~ 

§ 19 $1Ya 'oferta contiver permuta, total 
ou parcial, dos valo~e.s mobili,irios, somente poderá ser efe• 
tuada após prévio rég;~ro na éomissão de Valores Mobiliários. 

§ 29 - A ofert,ij!.deverá ter per objeto ações 
com direito a voto em número s~Úciente para assegurar o con-

trole da companhia e será irrevogável. 
§ 39 - se o ofertante já for titular de ações 

votantes do capital da companhia, a oferta poderá ter por ob
jeto o número de ações necessário para completnr o controle, 
mas o ofertante deverá fazer prova, perante a Corni~são de Va
lo~as Mobiliários, das ações de sua propriedade. 

§ 49 - A comissão de Valores Mobiliários pod! 
rã expedir normas sobre oferta pública de aquisição de contr2 
·la. 

·' 

Instrumento da Oferta de Compra 

Art. 258 - O instrumento de of•rta de eompra, 
firmado pelo ofertante e pela insti tu i.çiõo Unanceif' que ga
rante o pagamento, será ='Jbllcado n..i impr'!ns~t e de\'er4 , i:ld'l.

car: 
I - o número mlnim~ Ce ações que o ofer~nte 

se propõe a adquirir e, se for o caso, o número máximo: 
II - o preço e as condiçoes de pagamento:· 

III - a subordinação da oferta ao número ~!nimo 
de aceitantes e a forma de rateio entra os aceitantes, se o 
número deles ultrapassar o máximo fixado; 

IV - o procedimento que deverá ser adotado pe· 
los acionistas aceitantes para m~nifcstar a sua aceitação e 
efetivar a transferência das ações; 

v - o prazo de validade da oferta, que não P2 
derii ser inferior a vinte dias: 

VI - informações sobre o ofertante. 
Paráqrafo único - A oferta será comunicada· ã 

comissão da Valores Mobiliários dentro de vinte e quatro ho• 
ras da primeira publicação. 

Instrumento de Oferta de Permuta 

Art, 259 • O projeto de instrumento de oferta 
de permuta aerii. submetido ii Comissão de v.üores ~i~biliári~"'.l 

com o pedido de registro prévio da oferta e deverá C(')ntHr, a
ló.m daa referidas no Art. 258, informações sobl:'t~ vs \''t!:rus 
mobili&rioa oferecidos em permuta e as companhias omisso••• 
deaaea valorea • 
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. ·' , , • • Paii&grato único - A Comissão de Valores Mobi

.J~llrio~ ·podo~. f;,ra.j ~b~;;. sobre o instrumento de oferta de 
~o) •• ~· • • 

parmuta c o .. sou ro11istro prévio. 

Sigilo 

Art, 260 - Até a p~licaçiio da oferta, o ofe~ 
tante, a instituição financeira intermediária e a Comissão de 
Valorea Mobiliários devem manter sigilo sobre a oferta proje
tada, respondendo o infrator pelos danos que causar, 

Processamento da Oferta 

Art. 261 - A aceitação da oferta deverá ser 
feita nas•instituições financeira• ou do mercado de valores 
mobiliários indicadas no instrumento de oferta e os aceitan
tes deverão firmar ordens irrevogáveis do venda ou permut., 
nas condições ofertadas, ressalvado o disposto no § 19 do 
Art. 262. 

§ 19 - 2 facultado AO ofertante melhorar, uma 
vez, as condições de preço ou forma de pagamento, desde que 
em p~centagem igual ou superior a cinco por ~ento e até dez 
dias antes do término do prazo da ofertar as novas condições 
se eatendorão aos acionistaa que já tiverem aceito a oferta. 

§ 29 - Findo o prazo da oferta, a instituição 
financeira intermediária comunicará o resultado à Comissão de 

Valores Mobiliários e, mediante publicação pela imprensa, aos 
áceitAntes. 

§ 39 - Se o número de aceitantes ultrapassar 
o máximo, será obrigatório o rateio, na forma prevista 
instrumento da oferta. 

Oferta Concorrente 

no 

Art. 262 ~ A existéncia de oferta pública em 
curso não impede oferta concorrente, desde que observadas as 
normas dost4 seção, 

§ 19 - A publicação de oferta cor.corrente to~ 
na nulas as ordens de venda que já tenham sido firmadas ou a
~oitaçõo de oferta anterior. 

§ 29 - t facultado ao primeiro ofertante pro~ 
rogar o prazo de sua oferta até fazê-Lo coincidir com o da o
fertA concorrente. 

Negociação Durante a Oferta 

Art. 263 - A Comissão de Valores MObiliários 
podará expedir normas que disciplinem a negociação das ações 
objoto da oferta durante o seu prazo. 

Seção VIII 

Incorporação de Companhia Controlada 

Art. 264 - Na incorporação, pela controlado
ra, do companhia controlada, a justificação, apresentada à a! 
semblóia 9•ral da controlada deverá conter, além das in!orm! 

çõoo proviatao nos Arts. 224 ~ 225, o cálculo das relações 
de substituição dao ações dos acionistas minoritários da con
trolada com base no valor de patrimõnio Liquido daa açõos da 
control.,iora e da controlada, avalhdos os dois patrimõnios '!!. 

qundo os momnos critérios .~ na m'·ama data, a preços de merc.! 
do. 

§ 19 - A avaliação dos dois patrimõnios será 
feita por trãs peritos ou empresa especializada. 

§ 29 - Para efeito da comparação ref~rida ne! 
te artigo, as ações do capital da controlada de propriedade 
da controladora serão avaliadas, no patrimõnio desta, com ba
se no valor de patrimõnio liquido da controlada a preços de 
mercado. 

§ 39 - Se as relações de substituição das a
ções dos acionistas minoritários, previstas no protocolo da 
incorporação, forem monos vantajosas que as resultantes da 
comparação prevista neste artigo, os acionistas dissidentes 
da deliberação da assembléia geral da controlada que aprovar 
a operação terão direito de escolher entre o valor de reembol 
so fixado nos tormos do Art. 137 ou: 

a) no caso de companhia aberta, pela cotação 
média das ações em bolsa de valores ou no mercado de balcão, 
durante os trinta dias anteriores ã data da assembléia que d! 
liberar sobre a incorporação; 

b) no caso de companhia fechada, pelo vaLor 
de património liquido a preços de mercado. 

§ 49 - Aplicam-se à fusão de companhia contr2 
ladora e controlada as normas especiais previstas neste arti
go. 

§ 59 - O disposto neste artigo não se aplica 
no caso de as ações do capital da controlada terem sido adqu! 
ridas no pregão da bolsa de valores ou mediante oferta púbLi
ca nos termos dos Arts. 257 a 263. 

CAP!TULO XXI 

GRUPO DE SOCIEDADES 

Seção I 

Caracteristicas e Natureza 

Caracter!sticas 

Art. 265 - A sociedade controladora e suas 
controladas podem constituir, nos termos deste capitulo, gru· 
po de sociedades, mediante convenção pela qual se obriguem a 
combinar recursos ou esforços para a realização dos respecti
vos objetos, ou a participar de atividades ou empreendimentos 
comuns. 

§ 19 - A sociedade controladora, ou de coman
do do grupo, deve ser brasileira, e exercer, direta ou indi
ret~ente, e de modo permanente, o controle das sociedades f1 
liadas, como titular de direitos de sócio ou acionista, ou m! 
diante acordo com outros sócios ou acionistas. 

"~ . § 29 - A participação reciproca das socieda-

des do qrupo obedecerá ao disposto no Art. 244. 

Natureza 

Art. 266 - As relações entre as sociedades, 
a ~strutura administrativa do grupo e a coorde~o ou subor
dinoção dos administradores das sociedades filiadas serão es
tabelecidas na convenção do grupo, mas cada sociedade conser
vará personalidade e patrimõnios distintos. 

Designação 

Art. 267 - O grupo de sociedades terá dosign! 
çiio de que constarão as palavras "grupo de •ociedades• ou "<]r!,! 
pau. 
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Parágrafo único - Somente os grupos organiza
doa de acordo com este capitulo poderão usar designação com 
as palavras "grupo• ou •q_':"'po de sociedade". 

Companhias Sujeitas a Autorização para Funcionar 

Art. 268 • A companhia que, por seu objeto, 
depende de autorização para funcionar, somente poderá partici 
par de grupo de sociedades após a aprovação da convenção d~ 
grupo pela autoridade competente para aprovar suas alterações 
estatut&riao. 

Seção II 

Constituição, Reqistro e Publicidade 

Art. 269 - O grupo de sociedades será consti-
tu!do por co~venção aprovada pelas sociedades que o compo• 

·nham, a qual deverá conter: 
x·- a designaç~o do grupo: 

II - a indicação da sociedade de comando e das 
filiadas; 

III ·• as condições de participação das d'iversas 
sociedades; 

IV - o prazo de duração, se houver, e as cond! 
ções de extinção; 

V - as condições para admissão de outras so
ciedades e para a retirada das que o componham; 

VI - os órgãos e cargos da aqministração do 
grupo, auaa atribuições e as relações entre a estrutura admi-

nistrativa do grupo e as das sociedades que o componham; 
VII - a declaração da nacionalidade do controle 

do grupo: 
VIII - as condições para alteração da convenção. 

Parágrafo único - Para os efeitos do número 
VII, o grupo de sociedades considera-se sob controle brasile! 
ro se a sua sociedade de comando está sob o controle de: 

a) pessoas naturais residentes ou domicilia-
das no Brasil; 

'b) pessoas jur!dicas de direito público inte! 
nor ou 

c) sociedade ou sociedades brasileiras que, 
direta ou indiretamente, estejam sob o controle das pessoas 
referidas nas alineas ~.e~· 

Aprovação pelos Sócios-das Sociedades 
........... 

··:···. '·,· 

... -:.. .. ·':· .. Art.· 270 ~·A convenção do-. grüpo'· deva ser apre 
·;,a&': cem; ~baervãnci~ .das nom~s- pOJ:a alteraçiia da· Contrato s~ 
cial ou ·do ~statui:o" (Art. 13.6,· n9 VIII).· . -

Parágrafo único·.- Ós sócios ou aeionistaa dilr 
sidentes aa deliberação de se as~ociar a grupo têm direito, 
nas termas do Art. 137, ao reembolso de su~s ações ou quotas. 

·Registro e Publicidade 

Art. 271 - Considera-se eonstitu!do o grupo 
_a partir da data do arquivamento, no :egistro do comércio da 
sede da sociedade de comando, dos seguintes documentos: 

I - convenção de constituição do grupo: 
II - atas das assembléias gerais, ou instrumen 

toa do alteração contratual, de todas as sociedades que tive
rem aprovado a constituição do grupo; 

III - declaração autenticada do númoro dao a
ções ou quotas de que a sociedade de comando a as domais •o· 
ciedados integrantes do grupo são titulares em cada socieda· 
de filiada, ou exemplar de acordo de acionistas que asaegu-
ra o controle de sociedade filiada. 

§ 19 - Quando as sociedades filiadas tiverem 
sedo om locais diferentes, deverão ser arquivadas no roqintro 
do comércio das respectivas sedes as atas de aasombléill ou a,!_ 
teraçõos contratuais que tiverem aprovado a convençãQ, sem 
preju!zo do registro na sede da sociedade de coman~o. 

§ 29 - As certidões de arquivamento no reg1s• 
tro do comércio serão publicadas. 

§ 39 • A partir da data do arquivamonto, a s2 
ciedade de comando e as filiadas passarão a usar as respocti· 
vas denominações acrescidas da designação do grupo. 

§ 49 - As alterações da convenção do grupo •! 
rão arquivadas e-publicadas nos termos deste artigo, observa~ 
do-se o disposto no § 19 do Art. 135. 

Seção III 

-Administração 

Administradores do Grupo 

Art. 272 - A convenção deve definir a cstrut~ 
ra administrativa do grupo de sociedades, podendo criar ór
gãos de deliberação colegiada e cargos de direção geral. 

Parágrafo único - A representação das sociod~ 
des perante terceiros, salvo disposição expressa na convenção 
do grupo, arquivada no registro do comércio e publicada, cnb2 
ri exclusivamente aos administradores de ca~a sociedade, de 
acordo com os rcspcctivo9 c~tatutos ou contratos sociais. 

Administradores das Sociedades Filiada• 

Art.' 273 - Aos administradores das sociedades 
filiadas, sem prejuizo de suas· atribuições, poderes e respon
sabilidades, de acordo com os respectivos estatutos ou contr~ 
tós sociais, compete .?bservar a orientação qeral est~boleci 

da e as instruções expedidas pelos administradores do grupo 
que não importem violação da lei ou da convenção do grupo. 

Remuneração 

-,_.,--.-.:,~·~:-- · Art. 274 - Os administradores do grupo e os 
~-- ~,;;atidos-em cargos de mais de uma sociedade poderão ter a 

;~;~ remü'noração r~teada entre ·as di versas sociedades, e a gr! 
t1Ucação dos admi.ustradores, .se houver,. _poderá ser fixada, 
dentro doa limiteo do § 19 do Art. 152 com base nos rcsulta-
dos·apurados nas demonstrações financãirAa consolidadas do 
grupo. 

Seção IV 

DemonstraÇões Financeiras 

Art. 275 -o grupo do sociedades publicar&, ! 
lém das demonstrações f·inAnceiras referentes a cada uma das 
companhias que o compÕem, demonstrações consolidadas, compre
endendo todas as sociedades do grupo, elaboradas com obscrvã~ 
cia do disposto no Art. 250. 

§ 19 - AD demonstrações consolidadas ào grupo 
aeriio publicadas :tuntamàrita com as da s<>ciedade da comando. 
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§ 29 - A sociedade de comando deverá publicar 
demonstrações financeiras nos termos 
tenha a forma do companhia. 

§ 39 - As companhias 

desta lei, ainda que não 

filiadas indicarão, em 
nota às suas dcmonotrãçÕcs financeiras publicadas, o órgão 
que publicou a última demonstração consolidada do grupo a 
que pertencer. 

§ 49 - As domon•trações consolidadas de grupo 
do eocicdades que inclua companhia aberta serão obrigatoria
mente auditadas por auditores independentes registrados na C2 
missão de Valores Mobiliários, o observarão as normas expedi
das por essa ~omissão. 

seção v 

Direitos dos Sócios Minoritários 

Art. 276 - Na transferência de controle acio
nãrio, por venda, os acionistas minoritários nas sociedades a 
nónimas de capital aberto receberão por suas açÕPs preço i
qual ao estabelecido para as ações do grupo ou grupos majori
tii.rios. 

§ 19 - Quando a negociação se limitar a um 
bloco ou blocos de ações,o preço de venda estabelecido serã 
considerado para o total das ações,e os adquirentes indeniza
rão os minoritários mediante bonificação em dinheiro a ser 
paga nos prazos acordados na venda. 

§ 29 - A bonificação citada no parágrafo ante 
rior será correspondente à diferença entre o preço do dia da 
ação na bolsa da praça em que se realizar a transação e o pr! 
ço de compra estabelecido, de modo que cada ação tenha o mes
mo valor. 

Art. 277 - No caso de entidades financeiras~ 
jeitas ã autoridade do Banco Central, a autorização penden
te para fusão ou incorporação da empresa, cujo controle tiver 
sido adquirido, somente poderá ser concedida mediante o pree~ 
chimento das condições expressas no Art. 19, ainda que a ne
gociação se verifique em data anterior ã vigência desta lei. 

Preju!zos Resultantes de Atos Contrários à Convenção 

Art. 278 - A combinação de recursos e esfor
ços, a subordinação dos interesseD de uma sociedade aos de o~ 
tra, ou do grupo, c a participação em custos, receitas ou re
sultados de atividades ou empreendimentos, somente poderão 
ser opostos aos sõcios minoritários das sociedades filiadas 
nos termos da convenção do grupo. 

§ 19 - Consideram-se minoritários, para os e
feitos deste artigo,· todos os sócios da filiada, com exceção 
da sociedade de comando e das demais filiadas do grupo. 

§ 29 - A distribuição de custos, receitas e 
resultados e as compensações entre sociedades, previstas na 
convenção do qrup~, deverão ser determinadas e registradas 
~o .balanço de cada exercício social das sociedades interessa
das. 

§ 39- os·sócios minoritários da filiada te
rão ação contra os seu• administradores e contra a sociedade 
de comando do grupo para haver reparação de prejuízos resul
tantes de atos praticados com infração das normas deste arti
go, observado o disposto noa parágrafos do Art. 246. 

Conselho Fiscal das Filiadas 

hrt. 279 - o funcionamento do conselho fio
cal da componhia filhda a grupo, quando não for permantmte, 
poderá ser pedido por acioniatas minoritários que repreamn-

: .... 

tem, no m!n~o, cinco por cento das açõea ordinárias, ou daa 
ações preferenciais sem direito de voto. 

§ 19 - Na constituição do conselho fiscal da 
filiada serão observadas as seguintes normas: 

a) - os acionistas minoritários votarão em S! 
parado, cabendo às ações com direito a voto o direito de ele
ger um membro e respectivo suplente e às açõea sem direito a 

voto, ou com voto restrito, o de eleger outro: 
b) a sociedade de comando e as filiadas pode

rão eleger número de membros, e respectivos suplentes, igual 
ao dos eleitos nos termos da alínea ~· mais um. 

§ 29 - O conselho fiscal da sociedade filia
da poderá solicitar aos órgãos de administração da sociedade 
de comando, ou de outras filiadas, os esclarecimentos ou in
formações que julgar necessários para fiscalizar a observân
cia da convenção do grupo. 

CAP!TULO XXII 

CONSORCIO 

Art. 280 - As companhias e quaisquer outras 
sociedades, sob o mesmo controle ou não, podem constituir co~ 
sórcio para executar determinado empreendimento, observado o 
disposto neste capitulo. 

§ 19 - o consórcio não tem personalidade jurf 
dica e as consorciadas somente se obrigam nas condições pre
vistas no res?~Ctivo contrato, respondendo cada umÃ po~ suas 
obrigações, •em ~resunção de solidariedade. 

§ 29 - A falência de uma consorciada não se 
estende às demais, subsistindo o consórcio com as outras con
tratantes, os créditos que porventura tiver a falida serão a
purados e pagos na forma prevista no contrato de consórcio. 

Art. 281 - o consórcio será constiutído me
diante contrato aprovado pelo órgão da sociedade competente 
para autorizar a alienação de bens do ativo permanente, do 
qual constarão: 

I - a designação do consórcio, se houver, 
II - o empreendimento que constitua o objeto 

do consórcio; 
III - a duração, endereço e foro: 

IV - a definição das obrigações e responsabil! 
dade de cada sociedade consorciada, e das prestações específ! 
CllSj 

V - normas sobre recebimento de receitas e 
partilha de resultados: 

VI - normas sobre administração do consórcio.' 
contabilização, representação das sociedades consorciadas e 
taxa de administração, se houver; 

VII - forma de deliberação sobre assuntos de i~ 
terease comum, com o número de votos que cabe a cada consor
ciado; 

VIII - contribuição de cada consorciado para as 
despesas comuns, se houver. 

Parágrafo único - O contrato de consórcio e 
suas alterações serão arquivados no registro do comércio do 
lugar da sua sede, devendo a certidão do arquivamento ser pu
blicada. 

CAPI'rULO XXIII 

SOCfi!O.nDBS. Elt COf!MDI'l'l\ l'OR AÇ0ES 

Art. 282 - A sociedade cm comandita por açõos 
ter ii o capitAl dividido em açÕ<ts e rf19'11'-se-á pólas normas 
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rolntivas ão companhias ou sociedades anónimas, som proju!zu 
dao modificaçõoo constantes dosto capitulo. 

Art. 283 - A sociedade pcdorá com~rciar sob 
firma ou razão social, da quul t::ú ~t~rão parto oa nomes dos a2 
cios dirotoros ou gorontoa. Ficam ilimitada o solidàriamente 
rosponsávoio, nos termos dosta lei, pelas obriqaçõos sociais, 
oa quo, por sauo nomes, figurarem na firma ou razão so.cial. 

Parágrafo único - A dcnominaç4o ou n firma d! 
vc ser seguida das palavras 11 Comanditu por Ações", por exten

so ou abreviadamente. 

Art. 284 - Apcnao o sócio ou acionista tem 
qualidade para administrar ou gerir a sociedade, o, como dir2 
tor ou gerente, responde, subsidiária mas ilimitada e solida
riamente, palas obrigações da sociedade; se o diretor ou ge
rente for pesaoa jur!dica, cooa rcspcnsabilidad~ não se este~ 
dará à pessoa natural por ela designada. 

§ l9 - o~ dirotoros ou gerentes serão nomea
dos, sem limitação de temr-o, no estatuto da sociedade, o so
mente poderão ser destituidoo por deliberação de acionistas 
qnc rcpr~sent,...m rtniD t:~r,..nri, no minimo, do capital social. 

§ 29 - O diretor ou gPrento que for deatitui• 
do ou se exonerar continuará responsável pelas obri9açõos so

ciais contra!das sob s~a administração. 

Art. 285 - A assembléia geral não pode, sem 
o consentimento üos d1rotõrn~ ou r:r~rcutco, mudar ,.., nbiotrJ r~:··· 

:::<.-:I•Clill da sot=it.:C.:.ldu, prol:rogar~·.l.ht.. o praz(~ de duri!.ÇãO, l.l.tJlr-4~:1 

ta r ou diminuir o cal' i tal social, criar obrigaçÕ<••· ao perta• 
dor ou partes beneficiárias nem aprovar a participação em gr~ 
po de sociedade. 

Art. 286 - Não se aplica à sociedade em coma~ 
dita por ações o d1sposto nesta lui sobre conselho de admi• 
nistração, autorização estatut5ria de aumento de capital e e
miasão de bônus de subscrição. 

CAP!TULO XXIV 

PllJIZOS DE PRESCRIÇXO 

A~t. 287 - A ação para anular a constituição 
da companhia, por v{cio ou defeito, prescreve em um ano, con
tado da publicação do" atos constitutivos. 

Pa~ã~rafo único - Ainda depois de proposta a 
a~ão, é llc~to a. cnmp~nhia, por de~beração da aásembléia qe-' ' ~ 
ral, providenciar para que seJa sanado o vicio ou defeito. 

Art. 288 - A ação para anular as deliburaçõcs 
tomadas em assembléia geral ou especial, irreqularmcmte con"2, 
cada ou instaloda, violadoras da lei ou do estatuto, ou üiva~ 
das de erro. dolo, frc.udc ou nimula.ção, prescreve em do1u ~

nos, contado~ du dt3lib~ração • 

A<t. 289 - Prccrevo: 
I - em um ano: 
a) a ação contra peritos o subacritorcG de C!!. 

pital, para deles haver reparação civil pela avaliação de 
ben~, contado o prazo da publicaçÃo da ata da assembléia ge• 
ral que aprovAr o laudo: 

b) u lição dos credores nõo pagos contra os 
acionistas a os liquidantes, contado o prazo dA publicaçÃo da 
ata do encerramento da liquidação da c~in; 

II - em três anos: 
n) a ação paro haver dividendos, contado o 

prazo da data em quo tenham sido postos a disposição do acio
nlSt.olj 

b) ü ação contra os fundadores, acionistas,a~ 
min1atradoreo, liquidantes, fiscais ou sociedade ~c comando, 

caro delas hnvor r.>p4 raçiio civil por atoo culponos ou dolo· 

soa, no cao.1o do violação da lei, de estatuto ou da convençÃo 
do grur-o, cont~do o prazo• 

l) para os fundadores, da data da publicaçÃo 
dos aton constitutivos da companhia:' 

2) para os acionintas, administradores, fis· 
cais c sociedades de comando, da data da publicação da ata 
qu·~ aprovn1· o balanço rof11ranto a~ exercício em que a viola
ção tenha (!Corrido; 

3) para os liquidantes, da data da publicação 
da ata da primeira assembléia geral posterior À violação: 

c) a ação contra acioniatas para restituição 
do dividendos recebidos do má-fé, contado o prazo da data da 

publicação da ata da assembléia geral ordinária do exerc!cio 
em que os dividendos tenham sido declarados: 

d) a·ação contra os administradores ou titul~ 
res de partes beneficiárias para restituição das participa• 
çõeo no lucro recebidas do má-fé, contae~ o prazo da data da 
publicação da ata da assembl~ia gerdl oxJinária do exerc!cio 
em que as participações tenham sido pagas: 

o) a ação contra o agente fiduciário de dobo~ 
turistao oa titulares de partes boneficiSrias para dele haver 
reparação ~ivil por atos culposas ou dol~sos, no caso de vio· 
lação da lui ou da escritura de emissÃo, a contar da publica• 
ção da ata da assembléia geral que tiver tomado conhecimento 
da violação 1 

•c!or do dever de siqi• 
..Lo d·~ "{\u.; tr<J.:.;a o ur'C.À._, .... l~O 1.i!,. haver reparação civil, 

a contar da data da publicação da oferta. 

Art •. 290 - Quando a ação se originar de fato 
que deva snr apurado no juizo criminal, não ocorrerá a pres
crição antAs da respectivasnntença definitiva, ou da prescri· 
ção da açãv p~nal. 

CAP!TULO XXV 

DISPOSIÇ0ES GERAI~ 

Art. 291 - As publicações ordenadas pela pre
sente le! serão feitas no órgão oficial da União ou do Esta· 
do, conformo o lugar cm que esteja situada a sede da compa· 
nhia, c cm O'.ltro jornal editado na sede da mesma. 

§ l9 - Na sede da companhia onde não seja ed! 
tado jornal, a publicação se fará em s~gão de grande circula
ção local. 

§ 29 • A compannta devo fazer as publicações 
previstas ne.sta lei sempre no mesmo jurnal, e qualquer mudan-
Ça deverá se~ precedida de aviso aos acionistas no extrato da 
assembléia geral ordinária. 

§ 39 - o disposto no tinal do § 29 não se a• 
plica à ever.tual publicação de atas 011 balanços em outros jo~ 
na is. 

§ 49 • Todas as publicações ordenadas nesta 
·lei deverão ser arquivadas no registro do comércio. 

Art. 292 • A indenização por perdas e danos 
em ações com fundamento nesta lei serã cqrrigida monetariame~ 
te até o trJme,tre civil em que for efetiyamente liquidada.· 

Art. 293 - A Comissão de Valores Mobiliários 
poderá redu~ir, mediante fixação dP escala em função do valor ;· 
do capital social, a porcentagem mlnima aplicável· às · · compa-.... · 
nhias abertas, estabelecida no Art. lOS; na a~Inea _!õ do pará~ 
grafo Único do Art. 123; no Art. 141; no § 19· do Art. l57r no 
§ 49 do Art. l59r no§ 29 do Art. l6l1 no§ ~9 d~ Art.· l63r 
no § 19 do Art. 246 e no Art. 279. 

Parágrafo único - A Comissão de Valores Mobi· 
liários pod~rã reduzir a porcentagem do quo trata o Art. 249. 

Art. 294 - As socieda•les de que trnta o Art. 
62 da Lei n<• 4. 728, de l4 de julho de 1965, podem ter suas 
açõos oo portador. 
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Art. 295 • A Comissão de Valores Mohiliários 
poderá autorizar as bolsas de valores a prestar os serviçps 
previstos nos Arte. 27, 34, § 29, 41, 42 e 43 desta lei. 

Parágrato único • As instituições financeiras 
não poderão ser acionistas das companhias a que prestarem os 
serviços refeddos nos Arts, 27, 34, § 29, Ü, 42, 43 e 72. 

Art. 296 • A companhi~ fechada que tiver me· 
nos do cinqOenta acionistas, cujo estatuto determinar. que to· 
das as ações serão nominativas, não conV~ra!veia_em outras 
termas, e cujo patrimõnio liquido for inferior' áo' valor riomi~ 
nal do cem mil Obrigações Roajuatãveis do Tea~uro Nacional,~'' 
der!i: ' 

I - convocar assembléia geral por anúncio en· 
, trague a todos os acionistas, contra recibo, com a antecadén· 
cia provista no art. 1241 e 

~I - deixar de publicar os documentos de que 
trata o axt; 182,' desde que sejam, por cópias autenticadas, 
arquivados no.regiatro'de comércio juntamente com a ata da a! 
semb~ia geral que sobre eles deliberar • 

.'· § 19 - A companhia deverá guardar os recibos 
c1e entrega doa anúncios de co,nvoca9ão e arquivar no registro 
de comércio, juntamente· com a at~ da assembléia, cópia auten
ticada dos mesmos. 

§ 29 - N•B ~ompanhiaa de que trata este arti• 
go, o pagamento da participação dos administradores poderá 
ser feito sem observância do dispoató.~ § 29 do Ar~. 152, 
des«l,e que aprovada pela unanimidade deli acion1ataà. 

. ·, § 39 • o d1spo~to neste ~rlligô' não se aplica 
ã c:ompan!Uo controladora de grupo de sociedade, ou a ela . fi· 
11adas. 

CAPtTULO XXVI 

DISPOSIÇÕES TRANSrfÕRIAS 

Art. 297 - A presente lei entrará em vigor 
sessenta dias após a sua publicação, aplicando-se, todavia, 
a partir do data da publicação, ás companhias que se consti
tu.lrem. 

Parágrafo único - O disposto neste aro!go não 
se aplica ás disposições sobre: 

a) elaboração das demonstrações financeiras, 
que serão observadas pelas,companhiaa existentes a partir do 
exorctcio social que se iniciar sessenta dios após a public! 
9ão desta lei1 

, b) a apresenta,.ão, nas demonstra9Ões f1nance!, 
raa, de valores do exerclcio anterior (Art. 176, § 19), que 

aerá obrigatória a partir do balan9o do exercício social sub
aeqaente ao referido na allnea anterior, 

c) elabora9ão e publica9ão de demonatra9õea 
financeiras consolidados, que somente serão obrigatórias para 
os exerc!cios iniciados a partir de 1 de janeiro de 1977. 

d) a participação doa administradores nos 'lu
cros socioia continuará a regular-se pelas disposições legais 
e estatutárias em vigor, aplicando-se o diapostQ nos §§ 19 e 
29 do Art. 152 a partir do exerc!cio social que se iniciar no 

curso do ano de 1977. 

Art. 298 • As companhias existentes deveria 
proceder a odaptação do seu estotuto aos preceitos desta lei 
no prazo de um ano a contar da data em que elo entrar em vi• 
gor, devendo para esse fim ser convocada assembléia geral doa 
ocionistaa. 

§ 19 - os administradores e membros do cone! 
lho fiscal respondem pe~os preju!zos que cauaacum pela inob• 
servãncia do disposto neste artigo. 

§ 29 - O disposto neste artigo não prejudica
r! os direitos pecuniários conferidos por partes bona:uciá• 
riea o debentures em circulação na data da publicação desta 
lei, que somente poderão ser modificados ou reduzidos com ob
aervãncia do disposto no Art, 51 e no § 59 do Art. 71. 

§ 39 - As companhias existentes deverão el~ 
nar, no prazo de cinco anos a contar da data de entrada em v!, 
gor desta lei, as participações reciprocas vedadas pelo Art. 
253 e seus parágrafos. 

§ 49 - As companhias existentes, cujo estatu• 
to for omisso quanto a fixação do dividendo, ou que o estabe
lecer em condições que não satisfaçam aos requisitos do § 19 
do Art. 202 poderão, dentro do prazo previsto neste artigo, 
fixá-lo em porcentagem inferior a prevista no§ 29 do Art. 
202, mas os acionistas dissidentes dessa deliberação terão d! 
reito de retirar-se da companhia, mediante reembolso do volor 
de suas .ações, com observância do disposto nos Ar~s. 45 e 137. 

§ 59 - o disposto no Art. 199 não se aplica 
ás reservas conatitutdas e aos lucros acumulados em balanços 
levantados antes de 1 de janeiro de 1976. 

§ 69 - o disposto no parÁgrafo único do Art. 
2~7 não se aplica ás porticipações existentes na data da pu

blicação desta lei. 

Art. 299 - As companhias existentes que tive
rem·ações ·preferenciais com prioridade na distribuição de di
videndo fixo ou m!nimo ficarão dispensadas do disposto no 
Art. 167 e seu§ 19, desde. que no prazo de que trata o Art. 

·298 regulem no estatuto a participação das ações preferen• 
ciais na corre9ão anual do capital social, com observância 

das seguintes normas: 
I - 0 oumento de capital poderá ficar na de-

pendência de delibera9ão da os~léia geral, mas será obrig! 
tório quando o saldo do conta de que trata o § 39 do Art. 182 
ultrapassar cinqaenta por cento do capital social; 

II - a capitalização da reserva poderá ser pr~ 
cedida mediante aumento do valor nominal das ações ou emis
sões de novas a,.ões bonificadas, cabendo a assembléia geral 
escolher, em cada aumento de capital, o modo a ser adotado: 

III - em qualquer coso, será observado o dispo! 

to no § 49 do Art. 17; 
IV • as condi'fÕes estatutárias de participa9ão 

serão transcritas nos certificados das a9Ões da companhia. 

Art. 300 - As companhias existentes, com cap! 
.tal inferior a cinco milhões de cruzeiros, poderão, no prazo 
de que trata 0 Art. 298 deliberar, pelo voto de acionistasqoe 
representem mais da metade do capital social, a sua transfor• 
m49ão em sociedade por quotas, de responsabilidade limita~ 

observadas as seguintes normas: 
I - na deliberação da assembléia a cada ação 

caberá um voto, independentement~ de espécie ou classe; 
II - a sociedade por quotas resultante da 

transformação deverá ter o seu capital integralizado e o seu 
contrato social assegurará aos sócios a livre transferência 
das quotas, entre si ou para terceiros; · 

III - 0 acionista dissidente da deliberação da 
assembléia poderá pedir o reembOlso das ações pelo valor. de 
potrimõ1\io ltquido a preços de mercado, observado o dispos· 

to nos Arts. 45 e 137. 
IV - 0 prazo pAra o pedido de reembolso será 

de noventa dias a partir da data da publicação da ata da as
sembléia, salvo para os titulares de ações nominativas, que 
será contado da data do recebimento de aviso por escrito da 

companhia. 

2.627, de 26 
73, c demais 

Art. 301 - Ficam revogados o Decreto-lei n9 
de setembro de 1940, com oxceção dos Arts. 59 a 
dispooições em contrário. 

cAMARA DOS DEPUTADOS, de setembro de !97~ 
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MENSAGEM N.0 . 204, DE 1076, DO PODER EXECUTIVO 
Excelentl.sslmos Senhores Membros do Con~resso Nacional: 
Nos termos do artigo 51 da Constituição, e para· ser ·apreciado 

nos prazos nele referidos, tenho a honra de ·submeter à elevada. 
deliberação de Vossas Excelêncla.s, acompanhado de Exposição de 
Motivos do Senliõr Ministro de Estado da Fazenda, o anexo projeto 
de lei' que "dispõe sobre as sociedades por ações": 

Brasília, em 2 de agosto de 1076. ·- ERNESTO GEISEL. 

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.0 106, DE 24 DE JUNHO DE 1976, 
DO MINISTÉRIO DA FAZENDA 

Excelentl.sslmo Senhor Presidente da República. 

Tenho a honra de encaminhar, em anexo, o Projeto de Let 
da.s sociedades por Ações, elaborado com base nas dlretrlzes fixa
das na Exposição de Motivos CDE n.0 14, de 25 de junho de 1974', 
aprovada por Vossa Excelência. 

2 o trabalho, antes de alcançar a forma atual, foi subme
tido ~ amplo exame pelas instituições de classe, estudiosos da 
matéria e público em geral, tendo sido objeto de debate pelos 
Interessados, por um períodc de· mais de um ano. Daí resultou a. 
revisão e o aperfeiçoamento do texto original, no qual foram intro
.duzldas algumas modificações, visando ao atendimento de obser
vações procedentes. 

3. Multo embora a matéria tenha logrado razoãvel grau de 
esclarecimento público no cursC? dos debates,- julgo oportuno fazer 
referência especial a alguns tópicos que me parecem relevantes, 
e que juntamente com as dlretrlzes fixadas na E.M. CDE n.0 14, 
concorrem para o melhol' atendimento dos objetlvos' da lei ora. 
proposta. 

4 o Projeto visa basicamente, a criar a estrutura juridlca 
necesSária ao fortalectinento do mercado de capitais de risco no 
País Imprescindível à sobrevivência da empresa privada na. fase 
atuál da economia. brasUelra. A mobilização da poupança popular 
e 0 seu encaminhamento voluntãrlo para. o seto: empresarial exi
gem contudo o estabelecimento de uma slstematlca que assegure 
ao aclonlsta ~lnorltárlo o respeito a regras definidas e ·equitativas, 
IAs quais sem Imobilizar o empresãrlo em, suas Iniciativas, ofere-
çam atràtlvos su~lclentes de segurança e rentabilidade. · 

· s. Com o objetlvo anteriormente deflntdo- que, atlna.1, cons
titui a base institucional das Sociedades Anônlmaa - o Projeto bus
ca elaborar um sistema baseado nos seguintes princípios: 

a) ampla liberdade para o empresário escolher os valores mo
biliários· que melhor se adaptem .ao tipo de empreendimento e às 
condições do mercado, num srande espectro de alternativas que 
vai da disciplina das novas ações, com ou sem valor nominal, à. 
criação das vãrlas espécies de debêntures, bónus de subscrição e. 
partes beneficiárias c estas conservadas, porém com !Imitações); 

b) a 'essa liberdade devem corresponder regras estritas de res
ponsaQ!Lidade dos administradores, de direito e de fato (o acio
nlsta controlador); 

c). a modernização da estrutura. juridlca da grande empresa 
não pode ser Imposta inopinadamente, mas exige um período ma!B 
ou menos longo para ser absorvida por empresários, pelo mercado 
e pelos investidores;· daí o Projeto ter adotado, sempre que pos-. 
sível, a forma de opções .abertas à ·empresa, que as adotarã se 
e quando julgar conveniente (títulos novos, formas de adminis
traÇão, grupamentos de empresas e outros), não obstante as nor
mas de proteção ao mmoritãrio se revestirem de carãter cogente 
(comportamento e responsabilidade dos administradores, informa
ções .ao público, dlre1tos intang~ve1s dos aclonlstas e outras); 

d) para facilitar a. compreensão da nova lei, foi mantida, em 
sua estrutura bá.slca, a ordem das matérias observada pelo vigente 
Decreto-Lei n.0 2.627, de 1940, e, sempre que possível, a redação 

·por este .adotada; . 

e) a pequena e média empresas, que revestem a forma de 
sociedades anõnimas fechadas, podem, em sua estrutura funda
mental, continuar a funcionar como existem, sob o Império da 
lei vigente; mais ainda, buscou-se .dar-lhes maior fiexlbllldade 
Cadoção de espécies de ações ordinárias, facilidades nas publlca
ções•a serem feitas em resumo, etc.) e, correlatamente, lnstrumen-
1'.1\-las para· servirem de suporte adequado para a formação "e 
empréendl.!nentos comuns .(joint veaturee); 

t> atento ao tàto básico de que as Instituições mercantis -
80bretudo na escala que a economia modema· lhes Impõe - re
vestem-se de crescente Importância social, com maiores deveres 
para com a comunidade em que vivem e da qual vivem, o Projeto, 
introduziu· o fato novo do dever de lealdade dessas Instituições, 
imposto como. nQrma de. comportamento a \!(lntroladores e admi
nistradores, para· com o Pais; ··nesse dever estão Igualadas empresas 
nacionais ou estrangeini.s que aqui funcionem, de forma a cons
truir o embasamento legal para um Código de l!:tica da grande 
empresa., nacional ou multinacional, o qual tende a constituir-se 
em imJleratlvo da · consclêricla universal; 

r> os Institutos novos para a prática brasileira - grupamento 
ele oocledadCB. oferta pública de aquisição de controle, clsúo de 

c<-m!lanhlas e outros - estão disciplinados de forma mais slmpll
·:ficada para facilitar sua adoção, e no pressuposto de que venham 
a. aer corrigidos se a prática Indicar essa conveniência; as leis 
mercantis, sobretudo numa realidade ·em transformação, como é a 
do mundo moderno e especialmente a do Brasil, não podem pre
tender .a perenidade, têm necessariamente vida ·CUrta, e o legisla
dor deverá estar atento a essa circunstância para não Impedir o 
seu aperfeiçoamento, nem deixar em vigor .as partes Ieglslatlvl\8 
ressecadas pelo desuso. 

6. Estas, Senhor Presidente, as linhas mestras e os objetlvos 
prlncfpafs que Inspiraram o anexo Projeto de Lei, que, caso venha 
a obter a. concordância de Vossa Excelência e a aprovação do 
Congresso Nacional, poderã constituir-se em Instrumento essen
cial para a criação e o fortalecimento da empresa privada. nacional, 

Valho-me ao ensejo para renovar a Vossa Excelência meus 
protestos de profundo respeito. - Mário Henrique Sfmonsen, MI
nistro da Fazenda. 

EXPOSIÇAO JUSTIFICATIVA DAS PRINCIPAIS INOVAÇõES DO 
PROJETO 

CAPíTULO I 

. Caract4iristicas e Natureza da Companhia ou 
Sociedade Anônima 

O Projeto mantém as normas do. Decreto-Lei n.o 2 .627, cc.m 
as seguintes alterações: · 

· a) suprime, 'dentre as características da companhia, a Igual
dade do valor nominal de todas as ações Cart. 1.0 ); _porque admite .. 
a existência de ações sem valor nomlllJil c art. 11); • 

. . b) prescreve que o objeto social seja definido de modo preciso 
e completo ·cart. 2.0 , § 2:0!, o que constitui providência fundamental 
para defesa de minoria, pois !Imita· a área de dlscrfclonnriedade 
de adminlstradilres e aclonlstns majoritários e possibilita a carac
terização de modalidades de abuso de· poder; 

e) autoriza a companhia, Independentemente de norma esta
tutãria, a participar de outras sociedades como mel!) para realizar 
o objeto social ou beneficiar-se de incentivos fiscais; 

d) dispensa a. Indicação dos fins da companhia na denomi
nação lart. 3.0 ), porque referências genéricas como, por exemplo, 
"Indústria e comércio", pouco Informam; nas sociedades com pro
dução diversificada de bens e serviços a Indicação do fim é Impra
ticável, e nas grandes companhias, com marcas amplamente co
nhecidas no mercado, é dispensável; 

e) veda o uso da palavra "companhia" no fim da denominação, 
para evitar confusões com sociedades de pessoas Cart. 3.0 ). 

Para efeito de aplicação de diversas normas, o Projeto dlstlnll'Ue 
duas espécies de companhias - abertas e fechadas,. · 

A detlnlção de companhia aberta adotada pelo artigo 4.• -
sociedade anónima cujos valores mobiliários são admitidos à ne
gociação em bolsa ou no mercado de balcão - é mais ampla: que 
o conceito fiscal de sociedade de capital aberto. 11: que toda com
panhia que faz apelo - por mínimo que seja - à poupança pú
bllca., cria ao Ingressar no mercado de capitais, relações que não 
existem na companhia fechada, e que exigem disciplina própria 
para proteção da economia popular e no Interesse. do ,funcionamento . 
'regular e do desenvolvimento do mercado de valores moblllárioe, 

o o conceito de companhia aberta se ajusta, à legislação do mer
cado de capltáls em vigor (Lei n.0 4. 728, de 14-7-1965), que sub
mete a disciplina especial as companhias com valores mobiliários 
distribuídos no mercado, ou negociáveis mediante oferta pública 
(a.rUI. 16 e 19 a 21). · 

Os preceitos do. artigo 4.0 e seu parãgrato único pressupõem a 
disciplina do merçado de valores mobll!ãrios obl eto de outro pro
Jeto de lei. que cria a Comissão de Valores Mobillãrios. 

CAP!TULO II 
Capital Social 

o Projeto mantém, na plenitude, a função do capital social, 
de garantir os .credores da companhia, ·conciliando a responsabili
dade Umltada dos aclonlstas (Indispensável para. que se possam 
associar, na mesma empresa, centenas ou mll~nres de sóclosl com 
a proteção ao crédito, necessária ao funcionamento do sistema eco
nõmlco. Procura, além disso, completar e . aperfeiçoar o regime 
legal que visa a preservar sua realidade' e integridade. 

SEÇAO I 
Valor 

O Projeto reserva a expressão "capital soclal",.ou simplesmente 
"capital", para significar o montante de capital financeiro de pro
priedade da companhia· que os aclonlstas vinculam ao seu patri
mónio, como recuraos. próprios destinados,_ de 1110do permanente, 
à realização do objefo social. A expre$1lão "capital' autor1zadó", que 
significa apenas o limite estatutário de competência da Assem
bleia Geral ou do Conselho de Administração parn. aumentar, In
dependentemente de refo'rma estatutária, o capital social, n.parece 
no artigo 169,' no Capitulo referente às modificações do capltn.l 
social. · · 

O parágrafo único do artigo 5.0 prescreve a cor~eção anual da 
expressão monetária do valor do capital soclnl, regulada nos ar~ 

•· 
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t!gos 168 c 186, No curso do processo !ntlac!onár!o, a flxaçiio do 
. capital sociol cm mocd;~ !\·~minai. sem correção, conduz a redução 

gradat!va clo·seu valor lem termos de moeda do mesmo poder aqui-
.·, s!tl10) e à distribuição do capital aos ac!onlstas, sob a forma de 

dlvldeildo, não obstante o Código Penal conceituar essa dlstri
bu!çii,o como crtme. • 

O Projeto não exige cap! tal mini mo na const! tuição da com
panhia porque. não pretende reservar o modelo para as gramlcs 
empresas. Ent~nde que, embora multas das pequenas companhias 
exlsten tes no P:<is pudessem ser organ!zadns como sociedades por 
quotas, de responsab!l!dade llmlt:<da, não há Interesse em limitar 
arbitrariamente a ut!l!zação da forma de companhia, que oferece 
JJ!alor proteção ao crédito devido à publicidade dos atos societárlos 
e das dem'lnstrações financeiras. · ., 

O artigo 6.0 mantém o pftncípio da fixidez do capital social, 
cujo aumento deve observar normas que têm por fim proteger os 
Interesses dos ac!onlstas, e cuja reducão somente pode ser efet!vada 
sem prejuízo dos direitos dos credores da compa.nh!a. 

SEÇAO n 
Formação 

Essa Seção contem as seguintes Inovações no regime legal C!JI 
vigor relatfVoQ à formação do capital social e à avaliação dos bens 
contribuídos por subscritores: 

a) admite-se que a avaliação seja feita por empresas especia
lizadas, e não apenus por três peritos, porque em muitos casos 
somente uma organização empresarial dispõe dos recursos e ex
pcri~nc!a necessários a avaliação de conjuntos Industriais, esta
belccimen tos ou patrimónios 1 art. 8.0 l: 

b> a convocnção da Assembléia de subscritores para designar 
os avaliadores pode instalar-se. em segunda convocação. com qual
quer númeroQ tart. 8.ol; 

c> o laudo deverá indicar os critérios de avaliação e os eLe
mentos d<• comparação adot.'\dos tart. 8.0 , § 1.0 1; 

d> parn maior segurança da realidade do capital formado com 
bens, o ! 6.0 do artigo 8.0 faz o supscrttor Calém dos avaliadoresl 
responsável pelos danos causados por culpa ou dolo na avallação; 

e> o Projeto não reproduz a norma do artigo 6.0 do Decreto
Lei n.• 2.627, que dispensa a ava!lação de bens pertencentes em 
comum a todos os subscritores, porque essa dispensa, embora jus
tificável do ponto d~ vista do interesse dos subscritores. é tncom
pativel com o requisito da avaliação na sua função principal de 
assegurar a realidade do capital social; · 

fl o artigo 10 não rep1·oduz a norma do artigo 8.0 do Decreto
Lei n.0 2.627, que exclui a responsabll!dade do subscritor nos casos 
de versão de patrlmônlo ·Liquido, como os de Incorporação ou fusão, 
porque nas hipóteses mencionadas essa versão se dá em procedi
mentos especiais de reo1·ganização da pessoa j uríd!ca, nos quais 
a responsab11!dade do subscritor está necessariamente excluída pelo 
fato da eKtinção da sociedade incorporada ou fundida; e nos de
mais casos cm que se IJóSSa configurar versão de patrimônio espe
cial, não hil razão pnra exclui-la. 

CAPíTULO III 
Ações 

SEÇAO I 
Numero e Valor Nominal 

O artigo 11 admite ações sem valor nominal, que oferecem 
maior flexibilldade nos aumentos de caplt:<l social, .e cuja exis
tência contribuirá para diminuir a Importância Injustificada atrl
buida. ao valor nominal das ações pelos participantes do nosso 
mercado de capitais, em prejuízo do seu funcionamento normal. 
A inovaçâ() é recomendada tendo em vista a definição mais estrita 
dos deveres e rcsponsab!Udades do acion!sta controlador e dos ad
ministradores. 

Em regra todas as ações da companhia deverão ser com ou 
sem valor nominal. O i !,o do artigo 11 admite, entretanto, com
panhia com ações sem valor nominal que tenha uma ou m9.is 
classes de ações preferenciais com valor nominal. Essa faculd;tde 
poderá ser út!l durantE' o período Inicial de apllcação da lei, en
quanto ainda não estiver suficientemente divulgado no nosso mer
cado o conhecimento do funcionamento das companhias com ações 
sem valor nomlno.l. 

A legislação em vigor (Lei n.• 4. 728, o.rt, 79) esto.belece o valor 
nominal mínimo de Cr$ 1,00 para as ações. O fi 3.0 do artigo 11, 
comete à. Comissão de Valores MobU!ár!os a atribuição de fixar 
esse mínimo, para que possa ser atuallzado em função da Inflação 
ou do desenvolvimento do mercado de capitais. 

A fix!dez do capital social se estende ao n~mero dns ações cm 
que se divide o capital social, que somente pode ser alterado nos 
caSOB especificados nn lei. O artigo 12 admite expressamente, to
davia, o dcsdobl'amento e o grupamento de ações. 

SEÇAO n 
Preço de EmiMão 

No si"tcma do Projeto, ao contrário do que ocorre nas prátocas 
atualS elo •.1osso mercado, a emissão de ações por preço :~uperlor ao 
valor nominal tou seJa, com áglol deverá ser a regra, e niio a ex-

ccção, para mi1tor pr<otecào aos aclont~tas minoritários tart. 171, 
§ 1.•1. . ' ' ' 

_ O artl~o 13 mimtém n norma da lel cm vigor que veda a emls
sao de açoes por• preço Inferior ao valor nominal, fundamental ·à 
preservação da 'realidade do capital social. 

Tat' conio nás .açoes com valor nominal, o preço de emlssíio 
das açõcs ~cm valor nominal pode ser dividido cn·ire contrtbu!çiio 
para formação do capital social c para as reservas de capital lart. 
141, Para proteger o Interesse dos rtemals acioQn!stas. o parágrafo 
único do artigo 14 veda contribuição para o capital social cm mon
tante lnf~rlor ao valor de reemoo!so assegurado prioritariamente 
a ações preferenciais. 

SEÇAO III 

Espéci~s c ClassL'li 

O artigo 15 mantém as três espécies de açõclõ da legislação em 
vigor. mas modifica o !Imite de emissão de açôcs pl·crerenc!:iilõ.· 

As açõcs preferenciais sem direito a voto romm pela primeira 
vez reguladas pelo Decreto n.0 21.526, de 15-6-1032, sem lhn!te de 
emissão. O Decreto-Lei n.• 2.627 limitou a 50% do cap!t:<l soc!o.l 
a emissão de ações preferenciais sem direito a voto, c foi omisso 
quanto às nçõcs com direito de voto restrito .. O Projeto adota po
sição Intermediária. aumentando par:. 2/3 do capital o Umlte de 
emissão de ações preferenciais. mas ne!t' Incluindo açõcs sem di
reito a voto e com voto restrito. Recomendam esse aumento de 
llmlte: 

a) a orilmtação gPral do Projt'CoQ, de ampliar a llberdade do 
emprcsál'lo privado nacional na organizacão da estrutura de capi
talização da sua empresa; 

bl o objctlvo de fac111tar o controle, por emprc·sárlos brM!Ielros, 
de companhias com capital d!strlbuido no mercado: 

cl a conven!i•ncia de evitar a distribuição, na fase tni~!al de 
abertura do capital de companhias peq111'nas e médias. de duas 
espécie.; de açõ~s. em volume lnsurtciente para que atinjam gnu 
razoável de llquldez. 

O artigo 16 admite. nas companhias fechadas, mais de uma 
classe de ações ordinárias, em função dos elementos que enumera. 
Essa flexlb111dade será útil na a.•wctacão de diversas sociedades 
em empreendimento comum l"joint venturc"l, permitindo a con
postção ou conciliação de tnte1·csscs e a proteção cttr.nz de con
dições contratuais acordadas. O parúgrnfo único do artigo 16 re
força a segurança juridlca dessas condições. 

Quanto às vantagens das açõcs prererencla!s, os artigos 17 e 18 
mantêm o regime da legislação cm vigor com as seguintes Inova-
ções: · 

al contém normas suplett'vas de Interpretação de disposições 
estatutárias. para evitar o Induzimento cm erro de subscritores ou 
acionl•tas pela omissão ou má redação do estatuto Cart. 17. § 2.•>: 

bl prescreve a correção monetária do dividendo fixo o~ min!mo 
e do valor de reembolso fixados em determinada tmportancla em 
moeda lart. 17. ! 3,0 J; esse modo de detln!ção das prioridades das 
ações prcrerenclals, embora não habitual nas prá t!cas do nosso 
mercado. é necessário nas ações sem valor nominal e pode ser 
utilizado mesmo nas ações com valor nominal; 

cl o 1 4.• do artigo 17 protege o direito do actonlsta preferen
cial de participar do aumento nominal do capital decorrente da 
atual!zação monetária do seu valor; 

d) no § 5.0 do art. 17 admite a criação de ações pre!erenr.!a!S 
com dividendo cumulativo que poderá, no exercir.lo que nao houver 
!ucro, ser pago à conta das reserva~ de capital. Ess!l vantagel!l pode 
ser útil para facilitar ao empresário a colocaçao das açoes da 
companhia; c embora seja exceção ao principio geral de que os 
dividendos somente podem ser distrlbuidos à conta de lucros ~u 
reservas de lucros 1 art. 202 '· não prcj udic:;. os credores. que sao 
garantidos pelo capital social, e não pelas reservas de capital; 

el o artigo 18, sancionando prática.• usuais, inclusive nas par
ticipações do BNDE, autoriza a atribuh;ão. a determinada c1a~e-de 
ações preferenciais. do direito de eleger represent~nte nos o~gaos 
de administração e do poder de veto cm modlf!caçoes estatutarias. 

SEÇAO IV 

Forma 
O artigo 20 mant.ém as trés formas de açii.o d!L leg!sla_ção em 

vigor. O preceito do parúgraro único do artigo 2~ e necessarlo em 
razão da norma do o.rtlgo 112, que nega o exercoc!o de d!re!to de 
voto às ações ao portador. Nas companhias abertas as açoes ordi
nárias, quando puderem ser ao portador, serii.o obrigatoriamente 
conversíveis cm nominativas ou endossáveis, para que os aclonlsti\S 
possam, à. sua vontade, exercer o direito de voto. Nas companhias 
fechadas ao menos uma classe de ações ordinárias deve ser con
verRivel. 

SEÇAO V 
Certlfleados 

Os artigos 23 a 26 me.n têm :IS normas da lcgls!açiio em vigor, 
com as seguintes mod!flcnçõcs: 

a l o ~ 2.0 do artigo 23 cxplici ta melhor a cond!cão para a emis
são de cerUrtcados de ações cujas entradas não consistirem em 
dinheiro; 
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bl o f 3.o do artigo 23 autoriza, independentemente de previsão 
estatutária, a cobrança do custo de substituição de certificados; 

cl o número II do artigo 24 exige, entre os requisitos do 'certi
ficado, a data do ato que fixou o capital 'social nele Indicado. 
Devida à Inflação, o capital da& companhias é freqUentemente mo
dificado. A !nd!caçilo da data do ato que fixou o capital reduzirá 
os Inconvenientes do atraso na substituição ou anotação do cer
tificado; 

dI C? parágrn to único do artigo 26 slmpl!flca as declarações 
dos cupocs. 

A Cunç~o do agente emissor de c~ •• ulcados de açóes, que a. 
Lei n.o 4.728J:i admite para as açóes endossáveis tart. 39, f 1.0 1, é 

autorizada para todas as formas de ação (art. 27). O.objetlvo do 
preceito é estimular a criação de Instituições especlal!zadas na es
crituração de livros de ações e na emissão de certificados, que pos
sam substituir, com as vantagens de menor custo e maior segu
rança, os departamentos de acionlstas que as companhias abert!IS 
são obrigadas a manter. Essa especialização permitirá a utlllzaçao 
de equipamentos eletrônicos de computação, assegurando aos In
vestidores do mercado rapidez na substituição de certificados. 

A execução desses serviços por Instituições autorizadas a fun
cionar e fiscalizadas pela Comissão de Valores Mobiliário& petmlte 
dispensar, nos certificados de ações emitidos pelo agente emissor, o 
número de ordem das ações (a~t. 27, § 3.0 ) · 

SEÇAO VI 
Propriedade e Circulação 

As normas sobre a lnd!vlslb!lldade e negociabilidade das ações 
são as da legislação em vigor, com as seguintes Inovações: 

a) o artigo 29 restringe às companhias abertas o preceito do 
artigo 14 do Decreto-Lei n.o 2.627, porque na companhia fechada 

· não existem as razões que justificaram a sua adoção pela lei em 
vigor; 

bl o artigo 30 estende a todas as companhias a faculdade, 
hoje restrita às companhias com capital autorizado <reguladas nos 
arts. 45 e 47 da Lei n.o 4.728), de adquirir suas próprias ações, 
desde que sem prejuízo do capital social. A lei proíbe a negociação 
com as próprias ações para proteger a lnt'egrldade do capital social. 
Não há razão para manter essa proibição nos çasos em que as ac;ões 
são adquiridas sem prejuízo do capital social e da reserva legal. 
Nas companhias abertas, o § 2.o do artigo 30 subordina a aquisição 
das próprias ações às normas fixadas pela Comissão de Valores 
Moblllários porque essa modalidade de operação pode ser utlllzada 
como instrumento de manipulação no mercado, em prejuízo do 
público Investidor. 

São mantidas as normas da legislação em vigor· sobre a pro
priedade e tra~ferêncla das ações, c.om as seguintes modificações: 

a) o § 2.o do-artigo 31 admite a transferência de ações nomi
nativas 'mecname averbação, no "Livro de Registro de Ações Nomi
nativas'\ -de qualftuer titulo, e não apenas de ates judiciais. A 
solução elimina, sem prejuizo da segurança da propriedade das 
ações !baseada, em qualquer caso, na Inscrição no Livrá de Regis
tro) os inconvenientes do regime. em vigor, em que há dúvidas so
bre o assunto, sustentando muitos. que somente permite a trans
ferência por ato extrajudicial mediante termo lavrado no "Livro 
de Transferência de Ações Nominativas", o que Importa submeter 
e.saas ações a regime de registro de propriedade mais formal do 
que o próprio Registro de Imóveis; . . . . 

· b) o artigo 32 simplifica as disposições sobre às ações endOsSá~ 
veis, precisando melhor sua forma híbrida de titulo que, nas rela
ções entre aclonistas e terceiros é à ordem, transmlssiv.el mediante 
e~dosso, mas nas relações com a companhia tem a segurança dos 
títulos nominativos. · 

Os artigos 34 e 35 inovam a legislação em vigor ao autoriza
rem a criação de ações escriturais, mantidas como registres_ con
tábels na escrituração de instituições financeiras, sem emlssao de 
certificados, em contas de depósitos semelhante aos depósitos 
bancários de moeda. 

O objetivo é permitir a difusão da propriedade de ações entre 
grande número de pessoas com a segurança das ações nominativas, 
a facllldade de circulação proporcionada pela transferência me
diante ordem à Instituição financeira e mero registro contábU, e 
a ellmlnação do custo dos certificados.• 

A companhia responde pelos danos causados por erros ou Ir
regularidades nos serviços de ações escriturais (art. 34, I 3.0 ) porque 
escolhe a instituição financeira depositária, e suporta o custo des
ses servlnos, salvo o da transferência da propriedade de ações, ln
corrido no Interesse dos aclonlstas; mas nesse caso a cobrança 
depende de autorização estatutária, cabendo· à Comissão .de Va
lores Moblllários fixar limites, devidO' à dificuldade para determi
nar, em cada caso, o custo do serviço. 

As normas sobre llmltações da circulação, suspensão do serviço 
de certificados, e perda ou ~xtravlo destes, são as da legislação em 
·vigor, r.om o.S seguintes Inovações: · 

a) as limitações à circulação dP ações somente são admitidas 
nas companhias fechadas (art. 36); 

b) a fim de coibir abuso~ da malorln. o parágrafo único do 
artigo 36 subordina à concordância do t!l.ular (ia açtio a aplicação 
de limitações criadas por alteração estatutária; 

. c) a suspensão dos serviços de certificados não prejudicará a 
tran,:'cr·:nc!a das açõcs previamente negociadas cm bolsa (art; 37, 
:'R ': g•·a:o único l. 

SEÇAO VII 
Constituição de Direitos Reais e Outros ónus 

O artigo 40 prevé a averbação da :lllen:vao flduciarla cm. ga
rantia, e seu parágrafo único admite a constitulçil.o de direito à 
aquisição de ações oponivel a terceiros. 

SEÇAO VIII 
Custódia de Açõcs Fungíveis 

Os artigos 41 e 42. com o ob,letlvo de reduzir os cu·stos de ad
m!nlstli<ção de carteiras de t.ítulns. n't;l•lnm modrthdade de servi
ços de custódia de lnstitulçó('s !mnncclra• qn• dispensara o regis
tro e manipulação, em separado, do:; cerL!fJeados recebidos de cada 
depositante. Como os valores mobiliimos sao t1t••l" '· de massa, que 
conferem- dentro de cada espécie e d~ss;: ::•.m;s direitos, não 
há Inconvenientes em que a in:;titulçà() d,,. •,;,~tarta devolva aos 
custodlantes ação Igual, embora com outro núm. ~··· .:Jé •Jrdem e re
presentada por certificado diverso. 

Para evlt.ar que as Instituições !inancCJr.<.· dcpo .itéuias possam 
Influir sobre a orientação das companhias, exercendo. sem manda
to expresso, o direito de voto corresponde" t.c à:, ><çties de que são 
depositárias, o artigo 42 limita seus podPrcs de r·:presentação ao 
exercício de direitos patrlmonims. O conh··t:lmcnto, pela· compa
nhia, dll identidade dos aclonista.s, é assegu: ado através' do dever 
da Instituição financeira de fornecer listas dos déposltantes de 
ações nominativas ou endossáveis. 

Como a relação de depósito é estabelecida por contrato entre e. 
Instituição financeira e o acionlsta, não cabe a companhia respon
sabilidade pelos a tos do depositário (art .. 43, § 3."). 

SEÇAO IX 
Certificados de Depósito de Acó<:s 

O artigo 43 cria certlflcaão de depósito de :•.:ocs. d:; mcsrua na
tureza do conhecimento de depósito <Jm ;.,·,11a?.i·m geral; é titule 
emitido por instituição financeira, representativo de valores mo
biliários por ela mantidos em depósito e que :J :\'<:m subst.ituir, na 
legislação em vigor, os "certificados de depo::lto "m garantia", . 
regulados no artigo 31 da Lei n.o 4. 728. O regime lcg:d é o mesmo 
do conhecimento de depósito cm armazém ,.;1'::-:d. com os ajusta
mentos decorrentes da diversidade de natun:za d,:.; tens obJeto' do 
depósito. 

SEÇii.O X 
Resgate, Amortização e Reembolso 

. O artigo 44 mantém as normas da. legislação em vigor sob!'e 
resgate e amortização, inovando apenas ao prescrever a correçao 
monetária do valor do acervo líquido que será pago pr1oritarla
mente às ações não amortizadas, no caso de liquidação da com
panhia ( § 5.o). 

Quanto ao reembolso, são Introduzidas duas Inovações desti~ 
nadas a proteger os direitos dos aclonlstas dissidentes da delibera
ção da assembléia-geral: 

a) o valor de reembolso regulado no estatuto nflo poderá ser 
Inferior ·ao de patrlmônlo líquido das ações <art. 45, § 1.0 ); 

· : 'b) o aclonlsta dissidente tem direito a valvr de reembolso de-
terminado com base em balanço levantado dentro d~ 60 dias an

. teriores à deliberação da assembléia, a. fim de que õ patrlmônio li
quido ·da empresa seja expresso em moeda de poder aquisitivo con
·temporãneo ao pagamento Cart. 45, § 2.0 ). 

O PrÓjeto contém ainda as seguintes modificações no regime 
legal do reembolso:· 

. · a·) .o valor de reembolso pode ser pago à conla de lucros ou 
reservas, exceto a legal, ficando as açães reembolsadas em tesou
raria (art. 45, 1 3,0); . 

b) o prazo para substituição dos aclon!staR reembolsados à 
conl:a de capital é aumentado para 120 dias Cart. 45, § 4.0 ); 

c) a restituição, em caso de falência, do valor de reembolso 
pago à conta do capital social deverá ser fel ta com Igual trata
mento a todos os aclonlstas cujas ações tenham sido reembol
sadas Cart. 45, § 6,0 ). 

CAPiTULO IV 
Partes Beneficiá.rias 

O Projeto mantém as partes bena.flclárl:ls, por sua utilidade 
na composição de Interesses, quando a empresa requer contribui
ção especial, distinta da dos demais aclonlstas, principalmente se 
consiste em bem cujo valor somente pode ser realizado pelo seu 
uso; mas Introduz na legislação em vigor diversas Inovações des
tinadas a evitar abusos da maioria na criação de partes benetlclá.
rlas, a· saber: 

a) o limite de participação !)Os lucros no% l compreende di
videndos e reserva para resgate (art. 46, § 2.0 ); 

'•' 

... 
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bl ns companhias abert.'\.~ somente poderão atrlhui-las gra
tultnmcntt• n ~odrdades ou rundac;ões b0net1centes de seus empre
gados tart. 47. pnrilgraro unlcul: 

ri nr•n podf'rilo srr perp~tuus, e as atl'ihuidas gmtultamcntc 
tet·iio pr.~;.o nu~~imu d~ lO uno:; ! art. 4H c l 1." 1; 

di n converotto em cnpitnl pJ·e.,snpõt• a conslitni6<o de reser
ve. com cs.;e fim c serú pt"Ocedtda nwdt;mt.e capilalizal'ito dt-ssa 
reserva furt .. •Ht ~ 2''•. 

Inova. ,lind;l. "· lt--~~ .. .,J.H.i..\0 '''ll 'v'il!o~r ao adnutl: n fm·,na cndus
...,,,\·,)1 I il!'l, ~{li t• ,u ,lllf•lrl/,lJ t1. I'IIII;•."!,Ü) Ctl\11 a :llllil• 1<.''10 Cit• íU~l'l1tt! 
ltctucl,lt'il, p~u·~ prultt'~\u lltlS tnh'rt•\st.•."i clus ~P~i~ ~:oitlth\l't'~ jat't. 
51, ) 3." I, 

CAPITULO V 

Deb~nturcs 

O Pro]Pto rcrormulu lntr!:·amrntc o inst.\t.uto da debênture. 
at~ ho.J~ t'e!{ulado pelo Dec·t·etn n." 17i-A. de IJ-ll-189:1. expedido 
en• rt:~t·áo ao encilhunll•nto d~ !SQI. r cuw rigidez contribuiu pnra 
a pouca utllllncüo. entrr n'"· drs>u mod:tlidndt• dr vaiM mobili:irlo 
crJmo instnlmPnlo d~ fin,tndanwnto du companhia mediante em
pr~sthnos dlstrliJuidos no merendo de capitais, 

SEÇÀO 1 

Direitos dos Debenturistas 

Os artigos 53 n 57 a~~cguram à companhia ampla liberdade na 
dcrtni~ito d:ls vantagens conferidas pelas debenturPs aos seu~ ti
tulares. O valot· nominal poderá ser expresso cm moeda nacional, 
com ou sem correção. ou em moeda estrangeira. quando tal esti
pulação for pcl'mitida pela legislação em vigor 1art. 541. A amorti
zação dl' cadn sét·l~ podC'I'á ser parcelada. com ou sem fundo de 
nmortiznr:ão. e à companhia poder:i reservar-se o dlrrito de r!'sgnte 
anteclpadn. parcial on total tart. 551, O Projeto autoriza a de
bênture sl•m venclm~nto prefixado. suje1to it ocorr~nciu de deter
minados eventos lnrt. 55, j 3.0 1, com juros fixos ou vari:iveis e 
parti~lp:u::"to nos lucros rart. 561, e conversíveis em acões rart. 571. 

Para proteção dos debenturlstas. o Projeto Impõe o sorteio ou 
compra cm bolsa. nos casos de amortização ou resgate parcial 
C»rt 55. l 1." 1 e a de!lnlç:io precisa das bases da conversão cm 
açúo 1 art 571: m .. s ns~t'gur:t poder de veto a alterações estatutá
rias que modifiquem o objeto da compo.nhia ou prejudiquem-van
tagens na conversão em ações rart. 57, ~ 2.01. 

Na emlss•io dr d••bêntures conversiveis em açõcs, o Interesse 
dos acionistas etitiL protegido pelo direito de prc!erência à subscri
ção 1 art. 51. ! l.U 1. 

SEÇAO 11 

Espécies 

N~ L••i de 1803. os tltnlares de debêntures preferem sempre 
os demuts m'L'dorcs da companhia 1 garo.ntio. flutuante• e as· deb~n
tmes podem ainda ser gat·antidas por direitos· reais. O Projeto 
o.umenta as alternativas. à disposição do empresó.rio para organi
zar a estrutura de capitalização da companhia. admitindo quatro 
espectes de debêntures: com garantia flutuante. com garantia 
real. sem preferência •ou quirogrararlal. e subordinada aos demai~ 
credores da companhia. As garantias flutuante e real podem. tal 
como na lcglslaçüo atual, ser cumulativas. 

Os direitos de titulares de debêntures sem preferência ou 
subordinadas são. em geral, protegidos pela obrigação assumida 
pela companhia de não alienar ou onerar bens do seu ativo. Para 
d:~r segurança juridlca a essa obrigação, o § 5.0 do artigo 58 llll
segura sua oponibilidade a terceiros. desde que averbada no regis
tro de propriedade dos bens. E para r:~cllitar a emissão de debên
tures por gL·upos de sociedades, admite que tenham a garantia 
flutuante do atlvo de duns ou mais sociedades do grupo (o.rt. 
58. ~ 6,0 1. 

SEÇAO lil 
Criaçii.o e Emissii.c 

O Projeto reserva a Assembléia Geral - tal como a leglslc.ção 
em vigor - a competência para deliberar sobre a emissão de 
debêntures lnrt. 591. Exclui, toda. via, essa deliberação dentre as 
que permitem ao aclonlsta dissidente retirar-se da sociedade. por
que o tlnanciamento da companhia mediante a emissão de debên
tures não se diferencia, sob o aspecto da repercussão só bre· os 
dll'eitos e Interesses dos c.clonlstas, das dema.ls modalidades-' de 
empréstimos a longo prazo. · · 

As debêntures distrlbuldllll no mercado precisam ter as suas 
condições de prazo, remuneração e colocação adaptadas à situação 
do mercado de cc.pitnts no momento do seu lançamento. Por Isso 
o § 1.o do artigo 59 admite, nllS co~panhias abertas, que a As
sembléia Geral delegue ao Conselho de Admlnl.stração competên
cia para fixá-las. 

Para tornar possível o C!nanclnmento. mediante debêntures 
de grandes projetas. com pt·nzos de execução de vários anos. o 
~ 2.0 do artigo 50 nutorl7.9 "eml~'õcs ahl'rtas", com valor c núm~ro 
de série lndetennlnu.dos. mns subordina o lançamento de novas 
séries ou emissões ao encermmento da colocação 1 ou ao cancclll
mento 1 das anteriores 1 nrt. 59. ~ 3.0 1. 

O artigo 60 torna mal< flrxivr!s 1'1.~ limite< <Ir Pml<•ii.n. lrv~r,dl) 
rm •nn<':lr",, 'tn. ·.lóm d" I!IIJUtant.~ do cupl!at social. o valor das 
~amntla~ " a ~sprrte ria' drhi·nt.urc•s. 1\o com garantia real •áo 
hnutad<.Ls a HO'., do valur da,; garantias con,;Utllldas t art. 60, ~ l.U, 
l~trn a1: us com garantia flutuante. a 70% do valor contábil dos 
bens do ativo não onerados lart. 60, ~ 1.0 , letra bJ: e as sem pre
fut·éncia ao valor do capital social lart. 601. \s debêntures subor
dinadas não est.lo sujeitas a limites porque t,retcrem apenas ;~os 
nclonist.as 1 art. 60. ~ 4.o 1. 

Pura permitir que as debêntures possam ser usadas como Ins
trumento do financiamento de projetas de Investimento. cujos bens 
scj um a garantia do empréstimo. o § 2.0 do artigo 60 admite a 
colocação de emls.~üo acima desses limites. desde que o produto 
fiqur soh controle do agente flduciar!o dos debenturistas, para ser 
entt·egue à companhia à medida em que Cor sendo aumentado o 
valor das garantias constituídas. 

Reconhece-se, todavia. que o grau de segurança dos credores 
varia conforme o tipo de atlvldade ou empreendimento da com
panhia emissora e da e~pécle dos bens que garantem as debêntu
res. O limite de emissão fixado na lei de modo geral poderá. por
tanto, ser Inadequado em diversas hipóteses concretas. Daí o 1 3.o 
do artigo 60. com o flm de proteger os Investidores do merendo, 
atribuir à Comissão de Valores Mobiliários competência para fixar 
outros limites de emissão. 

Os artigos 61 c 62 regulam a escritura e os registras de emis
são de debêntures. com os requiRitos necessários para a protcção 
dos credores e segundo a nossa técnico. de registras públicos. Como 
a emls.são de debcntures é ato unilateral, para proteger os inves
tidores do m~rcado o ~ 3,0 do artigo 61 atribui ã. Comissão de 
Valores Mohillárlos ~ompeténcic. para estabelecer padrões de cláu
sulas e condições que devam ser adotndos nas escrituras de emis
são de deb&ntures distribuídas no mercado, podendo recus:J.r a 
admissão ao mercado da emissão que não satisfaça n esses padrões. 

SEÇAO IV 

Forma, Propriedade, Circulação e ónus 

Tal como na legislação em vigor. o amgo 63 admile debên
tures endossáveis e ao portador. O t·eglme da rorma. propriedade, 
cl:-cula~ào e dos ónus constituídos sobre as debêntures é o mesmo 
das ações. 

SEÇAO V 

Certificados 

. Os requisites dos certificados de debêntures' são os da legis
lação em vigor. com as adaptações necessárias em razão das ino
vações introduzidas pelo Projeto lart. 641, ·que ·admite expres
samente títulos milltiplos e cautelas. sob ns mesmllll normas esta
belecidns para as ações tnrt. 651, 

SEÇAO VI 

Agente Fiduciário dos Debenturistas 

Para maior· prote.ção dos. Investidores do mercado. o Projeto 
prevê e regula a runção do agente tlduclár!o dos debentur!stas. 
tomando por modelo. o "trustee" do direito .anglo-saxão. e adap
tando-o à nossa técnica jurídica. 

. A experlencia dos países que, na· ~~-dição de direito continen
tal europeu. desconhecem essa Junção. revela a inadequação da 
solução adotada pelo nosso Decreto-Lei n.0 781, de 12-10-1938, 
da reunião eventual de !lllsembléla de debentur!stas, o que em 
geral somente ocorre quando a companhia emissora tem Interesse 
erit modltlcar as condições das debêntures em circulação ou já 
se ache lnadlmplente. A proteção etlciente dos direitos e Interes
ses dos debenturlstas requer fl.scallzação perm~;~nente ·e 'atenta 
por pessoa habilitada. com as .responsa!!Uidades de admlnl.strador 
de bellS de terceiro, Independente da companhia devedora e dos 
demais interessados na . distribuição das debêntures. e que não 
tenha Interesses conflltantes coin. os dos debenturistas, cujos di
reitos e lnter~es cieve proteger. '· · · · · :· ... " ·· ·· 

Os artigos 66 a 70 regulam mlf!~C!osa,m~nte •.. com normas que 
são auto-explicativas, os requisiteis .e Incompatibilidades para o 
exercício da função, a substituição e remuneração do agente fl
duclãrlo, sua fiscalização pela COmissão de Valorea Moblllârlosl e 
seus deveres e atribuições. · 

A nomeação do agente fiduciário· somente é obrigatória naa 
emissões dlstrlbuldas ou admitidas à ·negociação no mercado (art. 
61 ·I l.o), Ainda não existem no Pais Instituições financeiras es
pe~lallzadas na administração ou custódia de bens· de terceiros. Se 
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vierem a ser criadas no futuro, em número suficiente a Comissão 
de Valores Mob!llát·ios estara autorizada a exigir que 'o agente !1-
duclarlo 1 ou um dos agentes !ld uclarlos l de debén tures negocia
das no met·cado, seja instituição financeira autorizada a funcio
nar e sujel~a a !lscallzaçiio das autoridades monetárias 1 art. 66 
§ 2,0), • 

SEÇAO VII 
Assembléia de Debcnturistas 

O artigo 71 regula a reunião dos debenturlstas em assembléia 
:onvocados pelo agente liduclario, a cumpannia enmsora deDenLu~ 
:isl.Us ou a l:omissao 'de Valores Mooularios. ' 

SEÇAO VIII 
Cédula Pignoraticia de Debêntures 

Como lnst1·umen to adicional para o !lnanclamen to de compa
lhlas mecuam.e poupanças capLaaas no mercado de capttais, o ar
;igo 72 cria .a Cedula l:'lgnorattcta de Debentures, que é tttulo de 
!missão privativa cte lnstnuiçoes nnancetras, garan~tdo peJo pe
lllOr de debentures. 

A Cédula Pignoraticia de Debéntures permitira que as lnsti
;ulções financeiras possam exercer com mator fleXIbilidade e efl
:iencla a intermediaçao entre as companhias e o mercado de ca
~itals de empréstimo. Quando as conaiçóe~ do mercado nao permi
;u·em ou nao recomendarem a distriouiçao imediata da emissao 
ie debtmtures no montante ou com os praws de vencimento re
IUerldos pela companhia, a lnstitulçao tlnanceira podera subscre
•er a enussao, mantendo-a em caneira para oportuna distribui
:ao no mercado; e durante esse penodo dtspora da Cédula Pigno
aticia de Debentures para captar recursos linancelros no mer
:ado. 

SEÇAO IX 

Emissão de Debêntures no Estrangeiro 
O artigo 73 visa a proteger o credor da companhia por obrlga

;ões contraídas no Pais, preenchendo lacuna da legislação em 
rigor: atualmente, os titulares de debêntures emitidas no estran
:eiro preferem os credores por obrigações c0ntraidas no Pais, ain
la que o produto da emissão das debêntures não tenlla sido apli
:ado em estabelecimento no território nacional. 

O preceito do artigo 73 não tem signltlcação prática no caso de 
!mpréstlmos contraídos no exterior por companhias brasileiras, 
~ara aplicação no País, que estão sujeitos a prévia autorização do 
Sanco Central e cujo registro - para e!eltos de remessa de amor
Cização e juros - pressupõe a transferência dos recursos para o 
Srasil. Já houve, todavia, no passado, emissão de debêntures no 
exterior por companhias estrangeiras autorizadas a funcionar no 
País; e companhias brasileiras que tenham ou venham a ter filiais 
em países estrangeiros poderão ali emitir debéntures, para finan
ciamento de operações locais, sem transferência do seu produto 
para o País. Os credores por essas debêntures podem cobrar-se de 
seus créditos executando os bens que a companhia emissora possui 
no Brasil, mesmo que não possam transferir para o exterior o pro
duto dessa cobrança, por falta de registro de empréstimo no Banco 
Central. O artigo 73 protege os demais credores da companhia nó 
Brasil, assegurando-lhes preferência em relação a esses debentu
rlstas estrangeiros. 

SEÇÃO X 
Extinção 

O art. 74 exige cautelas e detine responsabilidades na extin
ção das debéntures, evitando, todavia, o formalismo excessivo da 
legislação em vigor. 

CAP1TULO VI 
Bõnus de Subscrição 

Nesse Capítulo o Projeto regula como valor mobiliário autó
nomo modalidade de titulo que a legislação em vigor somente 
conhece como cupão destacável de debêntures conversíveis em 
ações, que incorpora o direito de subscrever ações ( art. 44, § 8.0 

Lei n.o 4. 728). 
·O bõnus de subscrição emitido para alienação poderã ser út11 

ii companhia na mobilização de recursos em certas conjunturas 
do mercado; e o atribuido como vantagem na subscrição de ou
tros valores mobiliários, poderá ajudar a sua colocação. 

CAP1TULO VII 
Constituição da Companhia 

SEÇÃO I 
Requisitos PreUmlnares 

O Projeto Inova a leglslaçii.o em vigor apenas sob o aspecto 
do número .minimo de subscritores do capital social, que reduz 

de sete para dois. Legitima. assim, a realidade da exlstencla de 
grande número de companhias que possuem, e!etlvnmente, me
nos de sete aclonlstas, e que satisfazem ao formalismo da lei 
mantendo umus poucas ações Clll nome de pessoas de sua con
fiança. 

SEÇAO II 

Constituição por Subscrição Publica 
São mantidas as norma,; do Decreto-Lei n.0 2. 627 e da Lei 

n.0 4. 728, com as seguintes alterações: 
a) com o fim de proteger a economia popular, o § 2.o do 

nrt. 82 atribui competência ã Comissão de Valores Mobllãrios pa
ra denegar, por inviabilidade ou temeridade do empreendimento 
ou lnldoneldade dos fundadores, o registro de emissão para cons
tituição de companhia mediante subscrição pública: 

b) o art. 87 reduz o quorum para instalação da Assembléia de 
Constl tulção. 

SEÇóES III e IV 
Constituição por Subscrição Particular e Disposições Gerais 
O Projeto mantém as normas da legislação em vigor, sem 

modificações relevantes. 

CAPíTULO VIII 
Formalidades Complementares da Constituição 

São mantidas as normas da legislação em vigor. Com o flm 
de facllltar a Inscrição nos registras públicos da transferência 
de bens contribuídos para a formação do capital social, o § 3.o 
do art. 98 autoriza a sua descrição sumãria na ata da assembléia, 
desde que suplementada por declaração assinada pelo subsc.rltor. 

CAPíTULO IX 

Livros Sociais 
O art. 100 mantém os livros sociais previstos no Decreto-Lei 

n.o 2. 627 e na Lei n.• 4. 728, acrescentando os destinados ao re
gistro das novas modalidades de títulos endossáveis criados pelo 
Projeto. O § 2.0 do art. 100 autoriza as companhias abertas, obser
vadas as normas expedidas pela Comissão de Valores Moblllã
rlos. a substituir, por registras mecanizados ou eletrônlcos, os li
vros relativos aos valores moblllário.~ de sua emissão. 

Os artigos 101. e 102 dispõem sobre reglstros de valores mo
biliários mantidos pelo agente emissor de certificado e pela Ins
tituição financeira deposltãrla de ações escriturais, simplifican
do formalidades e autorizando a adoção de métodos de escritura
ção mais econõmicos. 

Para proteçii.o do interesse dos acionlstas, o parágrafo único 
do art. 104 dispõe sobre o prazo em que a companhia deve pra
ticar os atos de emissão e substituição de certl!lcados, ou de 
transferências e averbações nos livros sociais. 

CAPíTULO X 
Acionistas 

SEÇAO I 
Obrigação de Realizar o Capital 

Visando a melhOr garantia da integralização do capital so
cial, os §fi 1.o e 2.0 do art. 107 impedem expedientes adotados no 
passado por alguns lncorporadores de companhias, que estabe
leciam no estatuto, para o caso de mora, que a companhia man
daria vender em bolsa as ações, pretendendo, com isso, excluir a · 
execução da parte não integralizada das ações subscritas. Esse 
expediente logrou êxito em alguns casos, com prejuízo para os 
credores, que se viam !rente a sociedades falidas, cujas ações não 
tinham compradores na bolsa e cujos aclonistas não respon
diam pelo capital social subscrito. 

SEÇÃO II 
Direitos Essenciais 

o Projeto mantém a enumeração dos direitos essenciais da 
lei em vigor mas amplia o direito de preferência para a subs
criçii.o de ações (nrt. 109, n.0 IV), estendendo-o aos bônus de 
subscrição e às partes bene!lció.rlas e debêntures conversíveis em 
ações, pois a emissão desses ti tu los também pode ser c e já tem 
sido) usada pela maioria como Instrumento de diluição dos aclo
nistas minoritários. Esses direitos est:i. regulado nos arts. 172 e 
173 .. 

SEÇ/\0 III 
Direito de Voto 

O Projeto mantém a opçii.o tradicional da nossa leglslaçii.o, 
de vedar o voto plural e somente admitir ações sem voto ou com 
voto restrito, nas ações preferenciais, em contrapartida' de van-
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tagens patrimoniais. O art. 111 reproduz nonna da lei atual que 
assegura às ações preferenciais o direito de voto se esMas vnnta· 
gens patrimoniais não lhes forem pagas, e nos U 1,0 a 3,0 elimi
na dúvidas ou omissões evidenciadas na prática. 

O art. 112 nega as ações ao portador o exercício do direito 
de voto. Entre a solução di! extinguir essa forma de ação lhá 
multo advogada por setores da opinião pública, Inclusive no Con
gresso Nacional, que nelas viam Instrumento de fraude fl~cal e 
tortunas ocultas, e de favorecimento dos negócios fiduclárlos, em 
que só aparecem os "homens de palha"> e o de manté-las como 
são, pelo grande atratlvo que sua fácll clrculabllldade apresen
ta para o mercado, o Projeto opta por excluí-las do exercí-cio do 
direito de voto. 1!: que os Instrumentos da fraude fiscal e dru 
fortunas ocultas estão hoje minimizados com a declaração. de 
bens obrigatória e os controles existentes sobre Investimentos e&o. 
trangelros: mas a respçnsabllldade no exercício do voto t básica 
para a defesa da minoria) é Incompatível com ações que trocam 
de mão sem deixar sinal. Como as ações ao portador podem ser 
convertidas em nominativas ou endossáveis <art. 22, parágrafo úni
co), não há risco de excluírem-se os seus detentores do direito de 
voto nas companhias; mas, para exercê-lo, terão que ldentl!lcar
se, mediante a conversão das ações, credenciando-se para a pa-r
ticipação responsável nas assembléias gerais. 

Os arts. 113 e 114 mantêm normas da lei em vigor, acres
centando preceito sobre o voto de ações alienadas tlduclariamen
te em garantia. 

O art. 115 cuida dos problemas do abuso do direito de voto 
e do confllto de Interesses entre o aclonlsta e a companhia. 
Trata-se de matéria delicada em que a lei deverá deter-se em 
alguns padrões necessariamente genéricos, deixando à. prática e à. 
jurisprudência margem para a defesa do mlnol'ltárlo sem Inibir o 
legitimo exercício do poder da maioria, no interesse da companhia 
e da empresa. 

'o I 2.0 do artigo admite que os subscritores que concorrem 
com bem para a formação do capital aprovem o laudo de avalia
ção, se todos são condóminos do bem, mantendo sua responsabi
lidade quanto à. realidade da avaiiação; a norma é tanto mais 
justificável quanto mais freqüente será a hipótese, ·dada a redução 
do número mínimo de sócios ·para a constituição da companhia. 

O § 3.0 pune o abuso da minoria, menos freqüente mas verifi
cável, sobretudo por parte de aclonistas que, com Interesses diver
sos dos da companhia, se encontram em situações pendulares nas 
assembléias gerais, em caso de luta de grupos societários. 

SEÇAO IV 

Aclonlsta Controlador 

O artigo 116 dá "status" próprio, no direito brasileiro, à figura 
do "aclonista controlador'. Esta é inovação em que a norma jurí
cllca visa a encontrar-se com a realidade económica subjacente. 
Com efeito, é de todos sabido que as pessoas jurídicas tém o com
portamento e a Idoneidade de quem as controla, mas nem sempre 
o exerciclo desse poder é responsável, ou atingível pela lei, porque 
se oculta atrás do véu dos procuradores ou dos terceiros eleitos 
para administrar a sociedade. Ocorre que a empresa, sobretudo 
na escala que lhe Impõe a economia moderna, tem poder e Impor
tância ·social de tal maneira relevantes na comunidade que os que 
a dirigem devem assumir a primeira cena na vida económica, seja 
.para fruir do justo reconhecimento pelos benefícios que geram, 
seja para responder pelos agravos a que dão causa. o tema cresce 
em importância quando se considera que o controlador, multa vez, 
é sociedade ou grupo estrangeiro, que fica, por força de sua ori
gem, excluido até mesmo das sanções morais da comunidade. 

O principio básico a.dotado pelo Pltljeto, e que constitui o pa
drão para apreciar o comportamento do aclonlsta controlador, é 
o de que o exerclclo do poder de controle só é legitimo para fazer 
a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social, 
e enquanto respeita e atende lea!nlente aos direitos e Interesses 
de todos aqueles vinculados à. empresa - os que nela trabalham, 
os aclonlstas minoritários, os Investidores do mercado e os mem
bros da comunidade em que atua. 

A· caracterização do "aclonlsta controlador" é definida. no 
parágrafo único do artigo 116 e pressupõe, além da maioria dos 
votos, o efetlvo exerciclo do poder de controle para dirigir a 
.companhia. Exemplificando, no art. 117, modalidades mais fre
qüentes de exerclclo abusivo do poder pelo controlador, o Projeto 
não exclui outras hipóteses, que a vida e a aplicação da lei se 
Incumbirão de evidenciar. 

SEÇAO V 
Acordo de Aclonlstas 

O artigo 118 regula o acordo de aclonlstas - modalidade con
tratual de prática Intensa em todas as latitudes, mas que os códi
gos teimam em Ignorar. Ocorre que essa figura jurídica é da 

maior importãncla para a vida comercial, e a ausência de disci
plina ,legal é, certamente, a causa de grande número dos abusos e 
male!Jclos que se lhe atribuem. Com efeito como alternativa à 
"holdlng" I solução buscada por aclonlstas qÚe pretendem o con
trole pré-constituído,. mas que apresenta os Inconvenientes da 
trans!eréncla definitiva das ações para outra sociedade) e ao acor
do oculto e Irresponsável 1 de eficácia duvidosa em grande número 
de casos l. cumpre dar disciplina própria ao acordo de aclonlstas 
que, uma vez arquivado na sede da companhia e averbado nos re
gistres ou nos titulos, é oponlvel a terceiros e tem execução espe
cífica. Trazido, pois, à. publicidade I§ 5,0 do art. 118), esses acordos 
representam ponto médio entre a "holdlng• e o acordo oculto com 
as vantagens legitimas que ambos podem apresentar, e sem os ln
convenientes para a companhlli. ou para os sócios, que também 
podem acarretar. 

SEÇAO VI 
Representação de Acionista Residente ou Domiciliado 

no Exterior 
O artigo 119 exige que o aclonlsta residente ou domiciliado no 

exterior ~antenha representante no Brasil com poderes para rece
ber cltaçao - a exemplo do que a lei vigente impõe com relação 
a companhias estrangeiras autorizadas a funcionar no Brasil· 
Indo além - em defesa da economia brasileira e dos direitos ~ 
interesses de todos aqueles que, no Pais, mantêm relações com a 
companhia brasileira controlada por a.clonlstas residentes ou do
miciliados no exterior - presume a ex!sténcla. desses poderes no 
representante de aclonlsta estrangeiro que exercer quaisquer di
reitos socletárlos no País <votar, receber dividendos, pedir reem
bolso, etc.). 

SEÇ~O VII 
SuspensãG do Exercício de Direitos 

O preceito já consta da leg!slaçáA:l em vigor. 

CAPtrULO XI 
Assembléia Geral 

SEÇAO I 
Disposições Gerais 

_o Projeto mantém a 1ea1slação em vigor, com diversas modlft
caçoes, dentre as quais merecem referência: 

a) o parágrafo único do artigo 122 admite confissão de falên
cia e pedido de concordata sem prévia deliberação da assembléia 
geral, para atender a situações de emergência incompatíveis com 
os prazos e a publicidade requeridos para a realização da assem
bléia; 

bl o § 1.0 do artigo 124 reduz para duas as convocações, dis
pensando a. terceira - que a prática tem evidenciado ser des
necessária, porque transfonna a segund~ convocação em ritual 
vazio e Inoperante: · 

c) o § 3.0 Introduz nonna de proteção ao a.clonlsta minoritário 
que deseja ser Informado da realização de qualquer assembléia, 
evitando a surpresa de convocações multas vezes propositalmente 
feitas em jornal de leitura não habitual; 

d) o § 1.0 do artigo 126 contém nonnas sobre representação 
na assembléia, exigindo mandato atualizado (menos de 1 ano) e 
admitindo como mandatários não acionistas o advogado (para que 
possa representar seu cliente sem o fonnallsmo da transferência 
de umas poucas ações para. o seu nome), o administrador (como 
Instrumento para manter a estabilidade da administração das 
companhias com capital pulverizado entre muitos a.clonistasl, e, 
nas companhias abertas, as instituições financeiras ( custodlárias 
de titules de Investidores no mercado) e os administradores de 
fundos de Investimento, que representam oS condóminos: 

e) o ~ 2.0 do artigo 126 confere à Comissão de Valores Mobl
l!árlos competência para disciplinar o pedido público de procura
ções que, embora não usual no Brasil, poderá ocorrer - a. exemplo 
das conhecidas "proxy flghts" da prática norte-amdrlcana - quan- · 
do aumentar, entre nós, o número de companhias com capital am
plamente distribuído no mercado; 

f) o artigo 129 admite, nas companhias fechadas, alterações 
de "quorum" para certas deliberações, pondo tlm a dúvidas exis
tentes na doutrina atual: trata-se de providência de grande utili
dade na associação de sociedades ou grupos; 

rl o artigo 130 e seus parágrafos fixam normas sobre as atas, 
buscando disciplina que facilite a vida da empresa sem 12,rejuízo da 
proteção dos direitos dos aclonlstas. 

Embora mantendo as duas espécies de assembléia da legisla
ção em vigor <art. 131), o Projeto admite que a assembléia geral 
ordinária possa deliberar os assuntos de competéncla da extraor
dinária <art. 131, parágrafo único). 
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SEÇAO II 

Assembléia Geral Ordinária 
A competência da n.~scmbléla geral ordinária é acrescida da 

aprovação da corrc~ão monetária anual do capital social cart. 132, 
n.0 IVl. · 

O § 2.0 do artigo 133 Introduz norma - vigente nas praças 
mais desenvolvidas - de remr.s.~a dos documenoos aos aclonlstns 
que o desejarem, desde que detenham 5% ou mais do capital social. 

O § 1.0 do artigo 134 exige a presença, na assembléia, dos 
administradores, auditores e fiscais, mas admite ( ~ 2.0 ) que a 
assembléia a dispense, por deliberação expressa, a tlm de não 
impedir, em certos casos de dltlculdades legitimas. sua realização. 

Para proteção de Investidores de mercado e credores, o ~ 4.0 

do artigo 134 determina a republicação das demonstrações !lnnn
celras quando aprovadas pela as.~cmbléla geral com modificação 
no montante do lucro do exercício ou no valor das obrigações 
constantes das demonstrações publicadas. 

SEÇAO III 
,\ssembléia Geral Extraordinária 

Na relação de matérias cuja aprovação requer "quorum" qu.a
llt!cndo, o artigo 136 elimina algumas da lei em vigor c criação 
de debêntures e proposta de concordata) e acrescenta outras -
aumento de número de prefcrenclal.s fora das proporr;ões existen
tes, alteração do dividendo obrigatório. cisão da companhia, e par
ticipação em grupo de sociedades. Além disso, na modificação do 
objeto não distingue entre essencial e acidental, coerente com a 
norma do § 2.o do artigo 2.0 

O § 2.0 do artigo 136 regula a hipótese das grandes compa
nhias de capital disperso, admitindo que a Comissão de Valores 
Moblllárlos autorize a redução de "quorum", a fim de não Imobi
lizar a vida da companhia. 

Para ellmlnar dúvidas de Interpretação da lei em vigor, o 
artigo 137 assegura o direito de retirada aos acionistas ausentes 
da assembléia, ou que tenham se abstido de votar contra a dell
beração; mas prevê - em beneficio da sobrevivência da empresa, 
que pode ser profundamente atingida por dlssldencla de porcen
tagem apreciável dos acionlstas - que a assembléia gerai possa re
considerar a deliberação se o número de dissidentes ultrapassar 
1/10 do capital social. 

CAPíTULO XII 
Conselho de Administração e Diretoria 

O Projeto Introduz várias e Importantes modificações na admi
nistração da companhia, atento a que os órgãos da administra
ção - sobretudo nas grandes empresás - é que detêm maior 
parcela do poder empresarial, condicionam o sucesso ou insucesso 
da empresa, e podem ser !ante dos maiores agravos aos minoritá
rios. 

Quanto à organização da administração, o Projeto não fixa 
modelo único - individual <como atualmente, em que cada Dlre
oor tem funções e responsabilidade definidas 1 ou Colegiada <em 
que é obrigatória a existência do. Conselho>. É inegável que nas 
grandes empresas - em que ninguém pode deter todos os conhe
clmenoos necessários às deliberações - o coleglado é a forma 
mais adequada. Mas as hipóteses são muloo variadas, e como o 
Projeto regula companhias de todas as dimensões, a solução que 
se impõe é deixar a cada sociedade a opção pela estrutura que 
preferir ( art. 138l, com duas exceções: (a) as companhias de 
capital auoorlzado devem adotar o colegiado ( § 2.0 do art. 133), e 
Cb) a Comissão de Valores Mobll1árlos pode determinar sua ado
ção pelas companhias abertas ( § 3.o do art. 138). Essas exceções 
se justltlcam porque o Conselho de Administração é mais repre
sentativo da Assembleia Geral, pol.s nele têm assento assegurado 
representantes da minoria· <art. 141). 

·SEÇAO I 
Conselho de Administração 

O artigo 140 deixa ao estatuto ampla liberdade para regu!ar 
a composição e o funcionamento do Conselho de Admlnistraçao, 
respeitadas as normas sobre número mínimo, prazo de mandato· 
dos seus membros e deliberações pelo voto majoritário. 

O artigo 141 assegura - através do processo de voto múltiplo 
- a representação das mlnorlns no órgão deliberativo da admi
nistração: Essa solução não póde ser adotada na eleição de Dlre
tores, cuja escolha por diferentes grupos de aclonistas colocaria 
em risco a lmpreselndivel unidade administrativa: dellberar pode 
ser função exercida por órgão coleglado, pelo voto da maioria, 
mas a execugão exige unidade de comando. 

O artigo 142 tlxa a competência do Conselho, de acordo com 
a sua natureza. de órgão de deliberação. Nas companhias que 

adotarem os dois órgãos de administração, a Assembléia Geral 
elege os membros do Conselho; mas a este compNe escolher e des-· 
tltulr os Di retores lart. 142; n.o II). Essa solução se impõe· pela 
necessidade de manter a unidade de orientação na administração 
da companhia, nssegurando-se que os Dimtores realizarão o plano 
de ação definido pelo Conselho. 

SEÇAO II 
Diretoria 

O I 1.0 do artigo 143 admite que até 1/3 dos membros do 
Conselho de Admlnistt·ação seja eleloo para o.~ cargos de Dlrctores 
- providência multas vezes útil, e mesmo necessária, para a per-
feita coordenação dos dois órgãos. . 

A representação da companhia perante terceiros sera exercida, 
em qualquer caso, haja ou não Conselho de Administração, pela · 
Diretoria, que é ccomo na lei em vlgorl o órgão executivo da · 
sociedade <art. 138, § 1.0 e nrt. 144>. 

O parágrafo único do artigo 144 inova a legislação em vigor ao 
exigir que as procurações outorgadas em nome da companhia espe
cifiquem a duração do mandaoo. 

SEÇAO m 
Administradores 

O Projeto, no que diz respeioo a requisloos, impedimentos, ln
vestidura, remuneração, deve~es e responsabllldades dos admlnl.s
tradores, !lxa normas Igualmente apllcável.s a Conselheiros e DI· 
retores <art. 145). 

Quanto a requisitos e impedimentos, mantém os preceitos vi
gentes, que dispensam a qualidade de aclonista para o provimento 
de cargo e exigem a resldéncla no Pais para os Dlretores - Isto 
e, os executivos ela companhia, que a representam perante ter-
ceiros. · · 

Du3_!! Inovações merecem referência especial: a possibilidade 
de elelçao de Conselheiros residentes no estrangeiro e o provimento 
de pessoa .jurídica como admlnl.strador. 

Dadas as funções do Conselho de Admlnl.stração - órgão de 
deliberação coleglada, com a natureza de ~oml.ssão permanente 
da Assembléia Geral, representativo dos diversos grupos de acio
nlstns - o Projeto admite possam ser eleitos para o Conselho até 
o máximo de 1/3 de não residentes, mantido o requisito de resi
dência para o seu Presidente. Visa o preceito, não apenas guardar 
simetria com a Assembléia Geral C da qual podem participar· não·· 
residentes), mas, sobretudo, permitir que tenham assenoo no cole
glado sócios estrangeiros de companhias brasileiras que hoje se 
excusam à responsabilidade dos cargos de administração Cpara os 
quais designam prepostos) pelo fundamento de não poderem trans
ferir residência para o Brasil. 

A experiência mostra que o requisito de residência prej udlca 
os empresários brnsllelros associados a estrangeiros, que se vêem 
obrigados a tratar com prepostos, além de impedir a colaboração 
institucional, multas vezes utllisslma, de grandes administradores 
e técnicos estrangeiros que aceitariam participar de coleglados no 
Bras~!. mas que não podem satisfazer à condição de mudança de 
resldencla. 

O requisito de residência dos Dlreoores, constantes da lei atual 
e mantido pelo Projeoo, se explica pela necessidade da presença, 
no local em que funciona a empresa, daqueles que a dirigem per
manentemente e a representam perante terceiros. Os membros do 
Conselho de Administração não exercerão essa dlreção permanert
te, nem terão poderes de representação da companhia; mas - à 
semelhança dos aclonlstas - reunlr-se-ão, periodicamente, para 
adotar deliberaÇ'Ões. Fora dessas reuniões, não exercerão qualquer 
!unção administrativa. E como o Conselho de Administração se 
reúne no Brasil, o exercício da função pressupõe, necessariamente, 
a presença na sede da empresa, na época da reunião do órgão. A 
dispensa do requisito de residência, limitada a 1/3 dos membrós 
do Conselho não modlt!ca, portanto, o principio de que os dirigen
tes executivos da companhia devem ter residência no Pais. 

Outra inovação diz respeito à admissão de pessoa Jurídica 
como administrador: o art. 147 e o 1 3.0 do art. 148 disciplinam a 
matéria de modo a ressalvar o Interesse da companhia e dos ter
ceiros que com ela transaelonam. 

A posslblllda.de de pessoa jurídica exercer cargo de adminis
tração de outra sociedade já é admitida pela lei brnsllclra desde 
1919, na sociedade por quotns de responsabllldade limitada., .e 
constitui solução útil e e!icaz, que traduz o reconhecimento, pela 
lei, da realidade da. vida econõmlca: é que quando os sócios são, 
também, pessoas juridicas, a verdade subjacente é que a pessoa. 
natural eleita para a gestão da sociedade é sempre, e apenas, um 
delegado do sócio pessoa jurídica. O único Inconveniente que se 
poderia apontar na solução diz respeito à responsabl!id{lde pessoa.! 
do administrador, que ficaria diluída na pessoa jurídica. O Projeto 
elimina. esse inconveniente, ao exigir que as atribuições do a.dmi-
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nlstrador pcs.<oa JUrídica sejam exercidas por pessoa natural pre
viamente clr.,l~,:nacla, que "tera todos os deveres c responsabilidades 
do admlniotmdor, sem prejuízo da rcsponsabllldnde solld:i.rla da 
pessoa jurídica que o tiver deslsnado" lart. 147). A' eleição de 
pessoa juridlea para o cargo de administrador orcrccc, portanto 
maior r:arant.i:l pam os demais sócios c os terceiros que transa~ 
cionnm com n soclccinrie, pois implica na responsabilidade soli
dária de duas pessoas (a pessoa jurídica e a pessoa natural que 
a representai, ao inves de apenas a responsabilidade da pessoa 
natural. 

A questüo da c:aução dos Di n•.tores, hoje obrigat.\rin, mas sem 
maior signl!icac;ão, porque 1H1 maioria das vezes apenas simbólica 
é deixada à discrlr,,ão do estatut.o de cada sociedade lart. 14nl. ' 

Quanto à Investidura rart. 1501, substituição lart. 151) e rc
nüncia rart. !52' foram fixadas nlr~unuts normas aconselhadas pela 
prática, e que dispensam maior referencia, pois sã.o auto-expli
cativas. 

No que toca à remuneração dos administradores - ponto de 
relevo, pois !lá que coneiliar~se o interesse em mobilizar o b.om 
tecnico, que exige remuneração adequada, com o obJctivo de evi
tar n<~t.Or,ios abuws ~e aeionistns mnj~ritarlos, que se elegem para 
se ntnbtmcm honoranos sem proporçao com os scrviças prestados 
e que equivalem ii distribuil'ão de lucros- o ProJeto rno art. !53Í 
fixa alguns parámctros que permitem à minoria prejudicada ou 
à autoridade judicial que conhecer do caso, formar juizo sobre a 
existência ou não de abusos da maioria. São normas que pela 
variedade das situações a que deverão aplicar-se, somente podem 
ser enunciadas com grau de generalidade que as aproximam de 
meros padrões de rcleri:nciu para avalia~ão dos casos concretos. 

SEÇiíO IV 

Deveres e Responsabilidades 

Os artigos 1M a 161 definem, em enumera~ão minuciosa e 
até pedagógica, os deveres e responsabilidades dos administrado
res. É Scção da maior importãncla no Projeto porque procura 
!ixar os padrões de comportamento dos administradores cuja 
observância constitui a verdadeira defesa da minoria e torn'n efc
tiva a Imprescindível responsabilidade social do empresário. Não 
é mais passivei que a parcela de poder, em alsuns casos gigan
tesca, de que fruem as empresas - e, atraves delas, seus contro
ladores e administradores - seja exercido em proveito apenas de 
sócios majoritarlos ou ~irlgentes, e não da companhia, que tem 
outros soc1os, c cm detrimento, ou sem levar cm consideração os 
interesses da comunidade. ' 

As normas desses artigos são, em sua maior parte, meros des
dobramentos e exempllrtcações do padrão de comportamento dos 
administradores definido pela lei cm vigor - o do "homem atlvo 
e probo na administração dos seus próprios negócios" (§ 7.o do 
art. 116 do Decreto-Lei n.o 2.627) e, em substância, são as que 
visaram, há muito tempo, nas lesislações de outros povos; formu
ladas, como se encontram, tendo presente a realidade nacional 
deverão orientar os administradores honestos, sem entorpecê-lo~ 
na ação, com excessos utópicos. Servirão, ainda, para caracterizar 
e coibir abusos. 

CAPíTULO XlU 
Conselho Fiscal 

As modificações Introduzidas pelo Projeto no ~nselho Fiscal 
b:~seiam-se na experiéncla da aplicação do Decreto-Lei n.o 2.627. 
Na maioria das companhias existentes, todos os membros do Con
selho Fiscal siio eleitos pelos mesmos acionlstas que escolhem os 
administradores. Nestes casos, o funcionamento do órsão quase 
sempre se reduz a formalismo vazio de qualquer significação prá
tica, que justifica as reiteradas criticas que lhe são feitas e as 
propostas para sua extinção. A experiência revela, todavia, 'a Im
portância do órgão como instrumento de proteçao de acionistas 
dissidentes, sempre que estes usam do seu direito de eleser em 
separado um dos membros do Conselho, e desde que as pessoas 
eleitas tenham os conhecimentos que lhes parmltam utilizar com 
ellciéncln os meios, previstos na lei, para fiscalização dos ór~rãos 
da administração. 

Dní a soluçfw do Projeto, de deixar ao estatuto da companhia 
discrição para dispor sobre o seu funcionamento permanente ou 
apenas quando solicitado por mlnorii\S acionárlas (art. 162). QÚan
do não funcionar permanentemente, poderá ser Instalado, em 
qualquer Assembléia-Geral, a pedido de aclonlstas que represen
tem, no mínimo, 1/10 da; ações com direito a voto, ou 5% das 
ações sem direito a voto. Por essa via, seu funcionamento poderá 
ficar restrito às companhias ·ou nas épocas em que se justifica, 
pela existência de minoria aclonária atlva. 

Por outro lado, para assesurar a eficiência do seu funciona
mento, a lei prevê requisitos de competência !presumida nos pro
fissionais enumerados no art. 153) para provimento no ea.rso -

cujo desempenho supõe conhecimentos t.écnlcos ou experiência 
prortsslonal. Em contrapartida a tais requisitos, o § 3." do art. 163 
lixa a remuneração mínima a. que devem fazer jus, pura que 
possam se dedicar às suas runçóes e accltnr as responsabilidades 
que assumem com o seu desempenho. 

A leitura do art. 164 mostra que as atribuições do Con.,clho 
cllfercm cm parte das previstas nu legislação em vigor. Não é 
órsão de auditoria contábll, que somente pode ser exercida por 
organlza~ões de profissionais especializados, mas de fiscalização 
dos administradores c de lnrorma~ão da Assrmbléla-Gcral. que 
poderá desempenhar papel da maior significação na defesa da 
companhia c dos acionlstas ao :::compnnhar, efetlvamente, a ação 
dos administradores, submetendo seus atas à aprccln~.ão crítica, 
para verificar o cumprlment.o de deveres lesais e estatutários. 

Para aumentar a eficiéncla do órgão, o art. 165 Impõe a 
presença dos membros do Conselho. ou no menos um deles, nas 
reuniões da Assembléln-Gernl c previ: a apr<'scntaçilo de pareceres 
ou representações às Assembléias, indepcndt>ntcmente de publlca
çiio, para que os eventuais prejuízos que a companhia possa s.ofrcr 
com essa pubilca~ã.o não inibam o Conselho, Fiseal de relatar à 
Assembléia latos do seu conhecimento. 

CAPíTULO XIV 

1\lodiricação do Capital Social 

SEÇAO I 

Aumento 

O art. 167 dispõe sobre os órgãos competentes para deliberar 
o aumento do capital social. conforme sua modalidade. 

Anualmente. na Assembléia-Geral Ordinária, deverá ser capi· 
tallzada a reserva resultante. da correção monet:iria do capital 
realizado, que visa a mant.er a lntcf'(rldade do capital social, como 
garantia dos credores. danrlo vcracidnrle no balnnco e il vida fi
nanceira da companhia. Nas companhias ahertns, esse aumento 
será rcito sem modlflcacf.o do número de ar,ões, mas com a alte
ração do valor nominal das ações. se for o cnso. Esse preceito 
visa a evitar a dlstrlbulcão excessiva de ações bonlrlcadas atual
mente praticada entre nós, que equivale ã. subdivisão anual das 
ações em circulação no mercado, Impedindo que as cotacões sirvam 
de referéncln para medir a evolucão do seu valor real. e lomen
t.nndo, no pt\blico investidor, Ilusão de g:~nhos aue contribuem 
para dificultar o func!nnamcnto normal do mercado. 

O art. 169 manh;P, o ino,·a~ão Introduzida pela Lei n.0 4.728, 
no admitir aue o estatuto social, aléll'l de fixar o montante do 
cnpltal social. estabeleca limite de capital autorizado, dentro do 
qual a Assembléia-Geral ou o Conselho de Adminlstracão pode 
deliberar aumento do cat>ital social, independentemente de re
forma estatutária. O capital autorizado, quando fixado em moeda, 
será corrigido anualmente, para que se mantenha cm termos de 
moeda d~ mesmo poder aaulsltivo ( ~ 2.0 1. O I 3.0 do nrt. 169 re
produ?. norma ·do art. 48 da Le\ n.0 4. 728, que regula opcão con
tratual pnra subscrição de ncões. outorgada n arlmlnistradores, 
empregados ou pessoas que prestem serviços à companhia. 

o art. 170 mantém regime da lel atual sobre aumento do 
capital mediante capitalização de lucros e reservas, prevendo a 
hipótese de aeões sem valor nominal !§ 1.0 \, c re~ulando -para 
preservar os direitos dos acionistas - o modo de disposição das 
!rações de ações. 

O art. 171 disciplina o aumento mediante subscrição de ações, 
com as seguln tes Inovações: 

a) admite-se o aumento de capital, desde que realizados 3/4, 
e não a totalidade, do capital existente, para evitar que a com
panhia fique Impedida de numentar o capital social enquanto 
não conscsue cobrar de subscritores todo o preço de emissão de 
nções ainda não integralizndns; 

bl para proteção dos aclonlstas minoritários, o I 1.0 estabelece 
que as novas acões devem ser emitidas por preço compatível com 
o valor económico da ação !de troca, de património liquido, ou 
de rentabilidade l, e não pelo va~1r nominal A emissão de ações 
pelo valor nominal, quando a companhia pode coloc:i.-lns por 
preço superior, conduz à diluição desnecessária e injustificada dos 
aclonlstas que não têm condições de acompanhar o aumento, ou 
simplesmente desatent.os à publicação de ntos socletãrios. A exls.
tência do direito de prererêncln nem sempre oferece protccão ade
quada a todos os aclonlstns. A emissão de açõcs pelo valor eco
nómico é n solução que melhor protese os interesses de todos os 
aclonlstas, lnc!uslve d~queles que não subscrevem o aumento, e 
por Isso deve ser a adotada pelos órgãos competentes para dell-
bernr sobre o aumento de capital; · 

c) as prestaçÕes da realização do aumento poderão ser recebi
das pcln companhia Independentemente de depósito bancário 
( § 4."l porque não existem, na hipótese, as razões que justificam 
a P.xlgência do depóstto na constituição da companhia: na socle-
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dade em funcionamento, não há. motivo para negar aos adminis
tradores eleitos pelos aclonlstas competência. para. receber o pro
duto do aumento de capital, quando já têm, sob sua responsabl
lldade, a gestão de todo o património da Companhia, 

O Projeto mantém o direito de preferência dos a.clonlstas para 
subscrever ações e o estende aos títulos conversíveis cm ações, 
aperfeiçoando o regime legal em vigor, com as seguintes Inovações: 

a) 0 § 1.o do art. 172 dertne com maior precisão os critérios 
para determinar a preferência nas companhias com mais de uma 
espécie e classe de ação, .Impedindo que o aumento de capital 
possa ser utlllzado para diluir os direitos de determinadas espécies 
ou classes; 

b) o § 2.o do art. 1'/2 evita as Interpretações que, no passado, 
permitiram a utilização do àumento mediante capltallzação de 
créditos ou subscrição em bens para excluir o direito de preferên
cia da minoria; 

c) os §§ 7.0 c 8.0 do art. 172 disciplinam a subscrição de 
sobras, evitando sua distribuição discricionária pela maioria. 

o art. 173 regula os casos de exclusão do direito de preferência 
dos aclonltas, modificando a legislação em vigor, nos seguintes as
pectos: 

a) salvo nos casos de lei especial sobre Incentivos fiscais, a 
exclusão somente é admitida em companhia abertas, nas quais o 
direito de preferência, àlélll. de por vezes dificultar a organização 
da distribuição de emissão no mercado, não tem importãncla como 
!Mtrumento de proteção dos acionistas contra modl!lcação da sua 
porcentagem no capital social, porque qualquer um pode adquirir 
ações no mercado; 

b) mesmo nas companhias abertas, a exclusão do direito de 
preferência somente é admitida nos casos de venda em boll;a de 
valores, oferta à subscrição pública, ou oferta pública de aquisição 
de controle tart. 173, n.0 II>. 

SEÇAO II 
Redução 

Os arts. 174 e 175 mantêm o regime da legislação em vigor re
lativamente à redução do capital soclal •. ,com a adição de norma 
destinada a proteger os credores por debentures (art. 175, § 3.0 ). 

CAPíTULO XV 
Exercício Social e Demonstrações Financeiras 

SEÇAO I 

Exercício Social 

São apenas expllcltadas as normas da legislação em vigor. 

SEÇAO II 
Demonstrações Financeiras 

O Projeto 1·egula as demonstrações !ln:i.ncelras de modo bem 
mais pormenorizado do que o Decreto-Lei n.0 2. 627, que foi a nos
sa primeira lei comercial a estabelecer algumas normas na matéria. 

Segundo técnica moderna, o artigo 177 subdivide a atual conta 
de lucros e perdas em duas demonstrações, a fim de facilitar o co
nhec'lmento do resultado do exercício, e acrescenta a dernoMtra
ção das origeM e aplicações de recursos, que Indica as modltica
tões na posição financeira da companhia. Admite, todavia, que a 
demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados possa ser Inclui
da na demonstração das mutações do patrlmõnlo líquido, quando 
elaborada e publicada pela companhia <art. 187, § 2.0). 

O Projeto procura reunir as regras gerais essenciais para que 
o Interprete da lei nela encontre orientação básica, mas evitando 
pormenores dispeMãveis. Na escolha dessas regras lntlulu, evi
dentemente, o conhecimento de hãbltos e práticas que a lei pre
'cuu" corrigir ou coibir, a f~m de que as demonstrações financeiras 
informem - a administradores, aclonlstas, credores e Investido
res do mercado - a verdadeira situação do patrlmõnlo da com
panhia e seus resultados. 

Para que qualquer desses Interessados disponha de informações 
au!lc'lentes é lndlspeMável que as demoMtraçõcs publicadas dis
criminem as contas relevantes, sob títulos que revelem os elemen
tos patrimoniais nelas registrados (art. 177, § 2,0 ); Indiquem os 
va~ores correspondentes das demoMtrações do exercício anterior 
(art. 177, e § 1.0); e sejam complementadas por notas explicativas 
sobre os critérios adotados na sua elaboJ:aÇão e sobre diversos ele
mentos do patrlmõnlo da companhia (art. 177, § 5,0 ). 

As demoMtraçõe:>- financeiras são apresentadas à Assembléia
Geral ordinária juntamente com proposta dos órgãos da ndmlnls
tracüo sobre a destinação dos lucros do exercício. Pnra que o leitor 
não seja Induzido em erro, o § 3.0 do art. 177 prescreve o registro da 

destinação de lucros no pressuposto da aprovação, pela Aasembléla
Geral, da proposta dos órgãos da administração. 

A escrituração da companhia está sujeita ao regime geral da es
crituração comercial e deve ser mantida de acordo com a técnica 
contábll. O art. 178 enfatiza o requisito da uniformidade de méto
dos ou critérios contábels, essencial para que as demonstrações dos 
diversos exercícios sejam comparáveis e a apuração de resultados 
mi.o seja falseada; cria o dever de revelar os eleitos da modifica
ção desses métodos ou critérios (§ l.0 l; e prescreve o regime de 
competência no registro das mutações patrimoniais. 

A omissão, na lei comercial, de um mínimo de normas sobre 
demonstrações financeiras levou à crescente regulação da matéria 
pela legislação tributária, orientada pelo objetlvo da arrecadação 
de Impostos. A proteçao dos mteres.ses dos aclonlstas, credores e 
Investidores do mercado recomenda que essa situação seja corri
gida, restabelecendo-se a prevalência ,_ para eleitos comerciais -
da lei de sociedades por ações na dlsclpllnã. das demonstrações fi
nanceiras da companhia <art. 178, § 2.0). 

o § 3.o do art. 178 mantém normas em vigor, que atribuem ao 
órgão fiseal!zador do mercado de capitais competência para regu
lamentar as· demonstrações financeiras de companhias abertas e 
prescrevem sua auditoria por profissionais independentes. 

SEÇAO III 
Balanço Patrimonial 

O Projeto simplifica a atual discriminação dos grupos de con
tas do balanço patrimonial !art. 179), 

As contas do atlvo serão clas5lflcadas em circulante r compreen
dendo o disponível e real!zável a curto prazo da lei em vlgon, o 
realizável a longo prazo e o permanente, este dividido em Investi
mentos, imobilizado e dl!erido. As Informações fornecidas pelas 
contas de compensação constarão das notas explicativas. Os valo
res atualmente classl!lcados como atlvo pendente serão Incluídos, 
conforme sua natureza, no atlvo clrcula!lte !aplicações de recursos 
em despesas do exercício seguinte) "ou diferido !aplicações em des
pesas que contribuirão para a. formação do resultado dos exerci
elos subseqüentesl, ou deduzidos no passivo (despesas correspon
dentes a receitas de exercícios futuros). 

As contas do passivo serão classificadas em circulante, exi
gível a longo prazo, resultados de exercidos futuros e património 
liquido <correspondente ao não exigível da lei em vigor). A dis
criminação do patrlmõnio líquido requer a Informação do capital 
social pelo seu valor realizado tart. 183) e a classi!lcação das re
s~rvas segundo a sua origem. As reservas de lucros são as forma
das com lucros auferidos pela companhia.. As de capital registram 
contribuições de subscritores dos valores mobiliários eml;ldos pela 
companhia que não se destinam à formação do capital social, ou 
bens recebidos gratuitamente. As de reavaliação registrarão a parte 
do patrimónlo líquido formado com ganhos de capital ainda não 
reallzados, decorrentes de novas avaliações de elementos do ativo. 
Essas reavaliações deverão observar as formalidades prev.jstas na 
lei para subscrição em bens do capital social <art. 183, § 3,0 ), Os 
prejuízos acumulados serão apresentados - na sua verdadeira na
tureza- com redução do patrlmõnlo líquido (art. 179, § 2.0 , letra dl. 
As ações em tesouraria deverão ser demoMtradas como dedução da 
conta do patrlmõnio líquido que registrar a origem dos recursos 
aplicados na sua aquisição, e não como elementos do ativo (art. 

. 183, ~ 5.0 ). 

Os artigos 180 a 183 contêm as normas para a classi!lcação 
das contas nos grupos do balanço relacionados no art. 179. 

Os critérios de avaliação do atlvo <art. 184) são os da lei atual, 
com as seguintes inovações: 

a) o custo de aquisição de títulos de créditos e valores mobi
liários poderá ser ajustado, até o limite do valor de mercado, para. 
registro de correção monetária, variação cambial e juros acrescidos 
(n.0 Il; 

b) o custo de aquisição dos investimentos em outras sociedades 
deverá ser deduzido das perdas prováveis na realização do seu va
lor e não será modlticado pelo recebimento de ações ou quotas bo
nificadas; mas os Investimentos relevantes em coligadas e contro
ladas deverão ser avaliados pelo valor de património líquido (n.o 
II); 

c) o I 1.0 do art, 184 define o que se coMidcra valor de mer
cado; 

d) as contas que registram a diminuição de valor do at1vo per
manente deverão ser apresentadas como dedução do atlvo (art. 
184, § 2.0 ). 

Nas contas do passivo, as obrigações deverão ser atuallzada.s 
pelo seu valor na data do balanço (art. 185). 

O art. 186 prescteve a correção monetária do ati v o permanente 
e do património liquido, a fim de eliminar das demonstrações !i-
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IIIUlCelraa aa dilltorções Introduzidas pela. modit!cnção do poder de A reserva. de lucros a. rea.lizar é regulada. no Projeto a fim de 
compm da moeda nacional, que serve de padrão para valla.r oa ele- que o dividendo obrigatório poasa ser fixado como porcentagem do 
mentol! do ativo e do passivo. A correção previllta no Projeto conduz lucro do exercício sem risco de criar problemas flnancelroa para a 
aos mesmos resultados das correções do ativo lmob!Uzado e do ca- companhia. Os valores enumeradoa no parágrafo único do art. 198 
pltal de giro próprio, .atualmente reguladas pela legislação do im- são modalidades de lucros que, embora computados no resultado 
poato sobre a renda, e delas difere apenas no método de a tualiza- do exercício, a1l'lda não foram reallzadoa, em condições que perml• 
ção dos saldos das contas do patr1mónlo líquido, que substit'!i a tam sua distribuição como dividendo. 
correção do capital de giro próprio. Essa modl!lcnção é necessaria A constituição de reservas não pode ser feita em prejuizo da 
para que as contas do património líquido, especialmente 0 capital distribuição do dividendo obrigatório (art. 109), e com o objetlvo 
social, sejam atualizadas separadamente, evitando-se 0 aumento de evitar a acumulação excessiva de reservas de lucros o art. 200 
exagerado do capital social a que conduz o procedimento dota~o d d 10 pela legislação tributaria, de obrigar a capitalização da atualizaçao re uz, e 0 para 50% do capital social, o limite do saldo dessas 
de todo o património líquido, e não apenas do capital social rea.- reservas. 
llzado. . O art. 201 regula a utilização das reservas de capital, que não 

As contrapartidas contábeis. da correção do atlvo permanente · têm origem em lucros, e que por iliBO não devem servir para a 
e do patrlmo'nlo liquido compensar-se-ão em conta especial, cujo .,dlstrlbulção de dividendos, a não ser como vantagem excepcional 

atribuída a ações preferenciais. saldo será computado no resultado do exerciclo: se devedor, elimi-
nará desse resultado a parcela de lucros flcticlos, que apenas pre-. 
aervam a Integridade do patrlmõnlo líquido; se credor, traduz ga. 
nhoa ln!laclonarios aufendos em razão da. estrutura. de capitaliza
ção da companhia, que fazem parte do lucro do exercício (art. 186, 
§ 3.0), 

SEÇAO IV 

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados 
O art. 187 discriminá. os valores que deverão ser destacados, 

para informação do leitor da. demonstração. 

SEÇAO V 

Demonstração do Resultado do Exercício 
O art. 188 prevê dtscriminação de valores que facilitem o co

nhecimento e análise dos resultados da companhia em cada exer
cício, demonstrando o lucro ou prejuízo líquido,, que cabe aos acio
nilltas, e o seu montante por ação do capital social. 

O § 1.0 do art. 188 enuncia princípio básico na apuração de 
resultados, da correspondência entre receitas e despe~as. compu
tadas em cada exercício, a fim de eliminar as transferenc1as arbi
trárias de resultados de um exercício para outro. 

A proibição, constante do 1 2,0 do art. 188, de computar como 
lucro as reservas de reavaliação, visa a evitar que a companhia 
distribua, como dividendos, ganhoa apurados em reavaliações de 
elementos do atlvo ainda não reallzados pela sua conversão em di
nheiro ou em outros bens. 

SEÇAO VI 

Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos 
A publicação dessa demonstrnção é exigida pela lei em razão 

da sua utilidade como instrumento para facilitar ao leitor a analille 
das modificações na posição f1nance1m da companhia. 

CAPíTULO XVI 
Lucros, Reservas e Dividendos 

SEÇAO I 

Lucro 
Os arts. 190 e 191 definem a ordem das deduções do resultado 

do exercício, a fim de determinar o lucro liquido do exercício, que 
cabe aos acinonlstas (art. 192), depois de abSorvidos os prejuízos 
acumulados, feita a provisão para o Imposto de renda, e calcula
das as participações atribuídas a debêntures, empregados, adml
nilltradores e partes beneficiárias. 

As demonstrações financeira.~ deverão ser apresentadas à As
sembléia-Geral com a proposta dos órgãos administr,ativos sobre a 
destinação a ser dada ao lucro liquido do exercício. 

SEÇAO II 

Reservas e Retenção de Lucros 
A proteção do direito dos aclonlstas minoritar'los de participar, 

através de dividendos, nos lucros da companhia, exige a de!lnição 
de regime legal sobre formação de reservas, que limite a dlscrlclo
n:u·ledade da maioria nas deliberações sobre a destinação dos lu
cros. 

O art. 104 mantém a reserva legal na sua função de assegu
rar a lntergridade do capital social, mas a limita a 20% desse ca
pital. O art. 195 estabelece condições que o estatuto devera obser
var na criação de reservas. As reservas para contingências (art. 
196) devem ser as estritamente necessárias para compensar, em 
exerciclos futuros, a diminuição do lucro decorrente de perda jul
gada provaveL 

O·Projcto admite que a Assembléia-Geral possa, por proposta 
dos órgãos da administração, reter parte dos lucroa, desde que em 
execução de orçamento de capital por ela. aprovado (art. 197). 

SEÇAO III 

Dividendos 

O art. 202 reproduz preceitos da legislação atual; destinados a 
proteger a ln tegridade do capital social, 

A Idéia da obrigatoriedade legal de dividendo mínimo tem 
sido objeto de amplo debate noa últimos anos, depoill que se evi
denciou a necessidade de se restaurar a seção como título ·de 
renda variável através do qual o aclonista. participa dos lucros na 
c~mpanhla. Não obstante, é difícil generalizar preceitos e esten
de-los a companhias com estruturas diversas de capitalização, 
nível de rentabllidade e estágio de desenvolvimento diferentes. 
Dai o Projeto fugir a posições radicais, procurando medida justa 
para o dividendo obrigatório, protegendo o acionista atê o limite 
em que, no seu próprio interes.~e. e de toda a comunidade, seja 
compatível com a necessidade de preservar a sobrevivência da 
empresa. 

O Projeto deixa ao estatuto da. companhia margem para fixar 
a política,de dividendos que melhor se ajuste às suas peculiari
dades, desde que o faça de modo precillo (art. 203 e seu 1 2.") • 

Nas companhias a se constituírem no futuro, não há limite 
mínimos para o dividendo obrigatório, porque os subscritores ou 
adqulrentes de suas ações estarão tomando suas decillões no. co
nhecimento da norma estatutária. Nas companhias em funcio
namento, o estatuto poderá fixar livremente o dividendo, mas se 
o fizer em nível inferior a 25% dos lucroa a minoria dissidente 
ficará protegida pelb direito de recesso (art. 295, I 4.0 ). 

Nas companhias cujo estatuto for omisso prevalecerã a regra 
legal supletiva da obrigatoriedade de dilltribuição de metade do 
lucro liquido, com os ajustamentos previlltos no art. 203, que visam 
a eliminar ·os riscos de que a distribuição de dlvldendoa possa ser 
font~ de problemas financeiros para a companhia. 

o § 2.0 do art. 203 e o número IV do art. 136 protegem a mi
noria contm a alteração do dispositivo estatutário que tlxa o 
dividendo obrigatório. 

A faculdade prevista no ! 4.0 do art. 203 constitui cautela. adi
clonai, que reconhece a prioridade na preservação da solvência da 
companhia sobre o Interesse do a.clonillta na distribuição de divi
dendos. 

As disposições sobre dividendo obrigatório são do Interesse 
precípuo das ações ordinárias, e o art, 204 visa a eliminar quala
quer dúvidas de Interpretação sobre o 'direito das ações preferen
ciais ao pagamento dos dividendos fixos e mínimos a que tennam 
prioridade. 

O art. 205 facllit <L o pagamento de dividendos Intermediários, 
desde que observadas regras de prudência na apuração de lucros. 
E o art. 206 contém .algumas normas sobre o pagamento de divi
dendos, visando à redução de custos para a companhia e a pro
teger o Interesse dos acionlstas. mediante a fixação de prazo para 
o pagamento do dividendo declarado. 

CAPiTULO XVII 

Dissolução, Liquidação e Extinção 

SEÇAO I 

Db;soluçii.o 

O Projeto restaura os conceitos geralmente admitidos sobre 
dissolução e liquidação da sociedade, afastando-se· da solução 
- afinal meramente terminológica - adotada pela lei vigente. 
Os preceitos do Decreto-Lei n.o 2.627 são mantidos, com as se
guln tes alterações: 

a) a deliberação da assembléia geral requer metade de todas 
as ações do capital social, tenham ou .não direito de voto <art. 
207, n.0 I, c); 
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b) devido à. redução do número de aclonlstas, a companhia 
somente se dissolve quando tiver um único sócio, ressalvado o caso 
de subsldlârla Integral (art. 207, n.O I, d). 

SEÇAO II 
Liquidação 

O Projeto introduz as seguintes modlt!c.ações na legislação em 
vigor: 

a) a companhia que tiver Conselho de Admlnl.stração poderâ 
mantê-lo, competindo-lhe nomear o liquidante (art. 209, § 1.o); 

b) são prevl.stos novos casos em que a liquidação será pro
cessada judicialmente (art. 210); 

c) o prazo para levantamento do balanço patrimonial será 
fixado pela Assembléia Geral ou pelo Juiz (art. 211, n.o III); 

d) a periodicidade da reunião da Assembléia Geral poderá 
variar entre três e doze meses (art. 214); 

e) nas assembléias gerais todas as ações gozam .de Igual di 
relto de voto (art. 214, § J.O); · 

. f)' o § 1.0 dó art. 216 admite a simplificação do processo de 
liquidação mediante a aprovação, por maioria de 90% dos aclonl.s
tas, de condições especlal.s de partilha do atlvo remane.scente. 

SEÇAO III 
Extinção 

São mantidos os preceitQS da legislação em vigor, com acrés
cimo da hipótese de -cisão com versão de todo o patrlmõnlo em 
outras sociedades ( art. 220) . 

CAPíTULO xvm 
Transformação, IncolÍJoração, Fusão e Cisão 

SEÇAO I 
Transformação 

O regime .da transformação é praticamente · ldên tlco ao do 
Decreto-Lei n.0 2 .627, mas o parágrafo único do art. 222 contêm 
norma que autoriza a renúncia ao direito de retirada no caso de 
transformação em companhia, a fim de dar segurança jurldlca 
às obrigações contraídas por pessoas que se associam para a 
execução de projetas de Investimento através de sociedades-piloto, 
cujo contrato social já prevê a futura transformação em com-
panhia. · 

SEÇAO II, 
Incorporação, Fusão e Cisão 

O Projeto regula de modo mal.s pormenorizado a Incorporação 
e fusão de sociedades, embora sem modificar os princípios da 
lei atual, e disciplina a. cl.são, cómo nova modalidade de reorga
nização de socledad~. 

A Importância das operações de Incorporação, fusão e cisão 
na vida das sociedades. assim como a. repercussão que podem ter 
sobre os direitos e Interesses de sócios e credores, recomendam 
as normas, constants dós arts. 225 e 226, sobre o protocolo que 
deve ser firmado pelas sociedades que participam da operação 
e a justificação com que esta deva ser submetida à aprovação 
dos sócios. O objetlvo é assegurar-lhe o conhecimento de todas 
as condições da operação, das repercussões que terá sobre os 
seus direitos, e do valor de reemboLso que lhes caberá, caso 
prefiram usar do direito de retirada. 

Com o objetlvo de proteger credores, assegurando· a realidade· 
do capital social, o art. 227 contém norma sobre a avaliaÇão dos 
patrimónios a serem vertldqs para a formação do capital socllil 
e o tratamento das ações ott quotas que uma das socledadés pos
sui no capital da outra. 

O procedimento de Incorporação é simplificado pela dispensa 
da assembléia da Incorporada para reconhecer a sua extinção, e 
o processo de fusão é o me.smo da_lel em vigor .<art~. 228 e 229). 

O Projeto dl.sclpllna a cisão total ou parcial da companhia, 
procurando assegurar a maior liberdade na fixação de suas con
d!ções, sem prejuízo dos direitos dQS credores (art. 234 e.seu pará
grafo único l e reconhecendo aos dl.ssldentes da deliberação tal 
como aos aclonlstas da compai\hla fundida . ou Incorporada, o 
direito de retirada, mediante reembolso do valor de suas ações 
(art. 231). 

O art, 232 Inova a leg1slação em 'l'lgor ao submeter as opera
çõ~ de Incorporação, fusão ou c1são da companhia, à prévia apro
vaçao dos debenturlstas, assegurando aos dlssldente.s. o direito de 
pedir o resgate dos seus titulos. 

CAPttULO XIX 
Sociedades. de Economia Mista 

A lei de sociedades anónimas, além de dispor sobre essa forma 
de sociedade. quando utilizado pelo setor privado, é lei geral das 

sociedades. de economia miSta, que por ela se regem, com as der.,. 
rogações constantes das le1s especiais que autorizam a sua CODB• 
tltulção (Constituição, art .. 170, § 2.0). Dai as normas reunlc!M 
neste Captlulo, que dizem respeito, essencialmente, às disciplina 
dos direitos e à defesa dos minoritários, adaptando às pecullarl., 
rldades da empresa m1sta os principias básicos da lei. Com efeito, 
ao basear a forma anõnlma para o empreendimento que promove, 
o Estado v1sa a assegurar ao particular, aos quais oferece asso., 
clção, os mesmos direitos e garantias de que fruem os aclon1stas 
das demal.s companhias, sem prej uizo das d1sposlções especiais da 
lei federal (art. 236). 

O art. 237 reproduz principias do art. 5.0, n.0 m, do Decreto
Lei n.0 200, de 25-2-1967, !lias o parágrafo único Introduz Inovação, 
em beneficio das minorias, atento a que a mudança de natureza 
da empresa privada, que passa a mista., não deve ser Imposta 
aos aclonl.stas, sem que tenham eles oportunidade de man1fes· 
tar-se sobre o desejo de'contlnuarem, ou não, na companhia, que 
é a orientação adotada pela lei nas deliberações mais Importantes 
da Assembléia Geral. 

O art. 238 é simétrico ao § 2.o do art. 2.0 que, como foi exposto, 
constitui questão fundamental para a efetlva defesa da minoria. 
No caso de sociedade de economia mista, além disso, ,,e o obje7 
to que autorizou a sua criação está definido em lei especial, seria 
lnj urídlco pudesse ela desconhecê-lo, violá-lo e, por deliberação 
própria, lançar-se em outros empreendimentos. 

O art. 239 reconhece que o aclonlsta controlador da com
panhia m1sta (o Estado, que, por definição, não visa· a lucro na 
sua atlvldade) passa ter razões de agir em detrimento da com
nhla, hipótese em que deverá compõr os prejuízos que causar aos 
aclonistas minoritários. 

Na sociedade mista, dada a existência., por definição, de grupos 
de aclonlstas com lntere.sses d1st!ntos, qua1s sejam, o Estado, que 
busca o. Interesse público, e o Investidor particular, que visa· G 
lucro, a administração deverá ·compreender sempre o órgão cole
glado <art. 240l, justificando-se ainda o funcionamento perma• 
nente do Çonselho Fiscal. 

O art. 242 autoriza o Ministério, a que a sociedade mista 
e.stlver vinculada, a· limitar a. c:orreção monetária do atlvo perma• 
nente ao montante.necessârlo para compensar a correção das con· 
tas do património liquido, evitando, de~te modo, a variação abrupta 
dos valores contábeis, que não pode consultar o Interesse· do Estad.o. 
nem do mercado, em sociedade de economia m1sta. atê agora. dili• 
pensadas, pela lei f1scal, da correção monetária do .atlvo lmobi" 
lizado. 

o art. 243 dispõe, finalmente, que a companhia. m1sta não está 
sujeita a falência, que a pessoa jurídica de direito público que .a 
controla responde subsldlarlamente pelas suas obrigações. A 
razão do preceito - similar ao de outras legislaçõe.s estrangeiras 
- é óbvia: o Interesse público, que justifica a Instituição, por lei, 
de uma ·companhia mista, não perm.lte admitir que sua adminis
tração possa ser transferda para credores, através do sindico, como 
ocorre na falência. Visando, todavia, ao esclarecimento de futuros 
credores e financiadores, que poderiam duvidar da penhorablll· 
dade dos bens, ou retrair créditos; o artigo 243 ressalva expressa.;. 
mente a possibilidade de execução dos bens das companhias mls· 
tas. 

CAPttuLO XX 
Sociedades Colipdas, Controladoras e Controladas 

O Projeto, depoiS de regular, até o capitulo XIX. as compa
nhias como unidades empresarlas distintas, disciplina, no&- Capi
tulos XX a Y • .XII a nova realidade que são as sociedades coligadas 
e o grupo de sociedades. No seu processo de expansão, a grande 
empresa levou à criação de constelações de socledade.s collgadaa, 
controladoras e controladas, ou grupadas, -o que reclama norm~ 
especificas que redefinam, no Interior desse.s grupamentos, os dlr 
reltos das minorias, as responsabilidades dos administradores e 
as garantias dos credores. Para Isso - e em forma tentativa ·a 
ser corrigida pelas necessidades que a prática vier a evidenciar -
o· Projeto dl.stlngue duas espécies de relacionamento entre soc!e,
dade.s, qual.s sejam: 

a) sociedades coligadas, controladoras e controladas, que 
mantêm entre si relações socletárlas segundo o regime legal de 
sociedades Isoladas e não se organizam em conjunto, reguladas 
neste Capitulo; 

b) sociedades controladoras e controladas que, por convenção 
levada ao Reg1stro de Comércio, passam a constituir grupos socle
tãrlos, com· d1sclpllna própria, prevista no Capitulo XXI. 

SEÇAO I 
Informações no Relatório da Administração 

O principio do. a.rt. 244, de que o relatório anual da adminis .. 
tração deve Informar sobre sociedades ·coligadas ou controlad.al, 
já con:sta da leglalac;io em vigor. A definição de sociedade coligada 
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do 1 1.o do art. 244 é a geralmente adotadn, Inclusive pela lei de 
reforma bancária I Lei n.0 4. 593/fl4 l . O conceito de sociedade con
troladora corresponde ao de aclonlsta controlador, do parágrafo 
ilnlco do artigo 116, com as adaptações necessárias para compreen
der quaisquer formas de sociedades controladas (e não apenas a 
de companhia). e a possibilidade de controle lndlreto, através de 
cadela ou pirâmide de sociedades. Além disso, não se requer no 
caso de sociedades, o efetlvo exercício do poder de dirigir as atJvl
dades das sociedades controladas, que se presume nas relações 
inter-socletárln.s. 

SEÇAO II 

Participação Recíproca 
Com o objet!vo de preservar a integridade do capital social na 

sua função de garantia dos credores, o art. 245 prollie a parÚci
pação reciproca entre sociedades ·coligadas, salvo se uma delas 
observa as condições em que a lei autoriza a aquisição das pró-
prias ações. . 

SEÇAO III 

Responsabilidade dos Administradores 
e das Sociedades Controladoras 

Para proteção de aclonlstas mlnlrltárlos e credores, os arts. 246 
e 247 proíbem a administradores de sociedades controladoras o 
uso de seu poder para favorecer sociedade coligada, controladora 
ou controlada. As operações entre as sociedades devem manter 
condições estritamente comutativas, como entidades Isoladas. O 
§ 2.0 do art. 247 procura astiegurar condições para que os aclonlstas 
minoritários prejudicados por atos Ilegais de administradores de 
sociedade possam pedir a proteçáo judicial dos seus direitos. 

SEÇAO IV 

Demonstrações Financeiras 
O artigo 248 prevê as notas explicativas que devem constar das 

demonstrações financeiras da companhia, contendo Informações 
Indispensáveis para o conhecimento dos Investimentos relevantes 
em sociedades coligadas ou controladas. 

Na avaliação, no balanço patrimonial, de investimento consi
derado relevante, o principio geral do custo de aquisição, atuali
zado monetariamente, não é critério adequado, porque não retlete 
as mutações ocorridas no património da sociedade coligada ou 
controlada. Dai as normas do artigo 249 que impõem, nos casos 
que especifica. a avaliação com base no património liquido. Quan
do esses investimentos correspondem a parcela apreciável dos re
cursos próprios da· companhia, nem mesmo o critério de avaliação 
com base no patrlmónlll liquido é suficiente para Informar aclonls
tas e credores sobre a sua situação financeira: somente a elabora
ção de demonstrações financeiras consolidadas, segundo as normas 
constantes do artigo 251, poderá proporcionar esse conhecimento. 

SEÇAO V 

Subsidiária Integral 
A companhia que tem por único aclonlsta outra sociedade bra

sileira é expressamente admitida e regulada no artigo 252, que dá 
jurldlcldade ao fato diário, a que se vêem constrangidas as com
panhias, de usar "homens de palha" para subscreverem algumas 
aÇões, em cumprimento ao requisito formal de número mínimo de 
aclonlstas. Mas o Projeto não admite a companhia brasileira subsi
diária Integral de companhia estrangeira, para deixar claro que a 
lei veda a subordinação do Interesse da sociedade nacional ao da 
estrangeira: os administradores da companhia brasileira controla
da por aclonlstas estrangeiros, assim como o seu aclonlsta contro
lador, têm sempre os deveres e responsabllldades definidos nos ar
tigos 116, 117 e 154 e seguintes. 

A Incorporação de ações, regulada no artigo 253 e melo de 
tornar a companhia subsidiária Integral, e equivale à Incorporação 
de sociedade sem extinção da personalidade jurldlca da Incorpora
da. A disciplina legal da operação e necessária porque ela Implica 
- tal como na Incorporação de uma companhia por outra - em 
excepclonar o direito de preferência dos aclonlstas da incorporada 
de subscrever o aumento de capital necessário para efetlvar a 
Incorporação. Em compensação, para evitar que a subsidiária inte
gral possa servir de Instrumento para preJudicar aclonlstas mino
ritários da companhia controladora, o artigo 254 assegura direito 
de preferência para aquisição ou subscrição de acões do . capital 
da subsidiária Integral. 

SEÇAO VI 
Alienação de Controle 

O Projeto regula a alienação de controle de companhias aber
tas, a partir das considerações a seguir resumidas: 

a) toda economia de mercado atribui valor económico ao con
trole da companhia, Independentemente do valor das ações que 
o asseguram; o valor das ações resulta dos direitos que conterem 
de participação nos lucros e no acervo líquido da éompanhla, en~ 

quanto que o de controle decorre do poder de determinar o destino 
da empresa, escolher seus administradores e definir suas politicas; 

b) a transferência do controle, qualquer que seja o preça de 
negociação das ações, não acarreta, em principio, agravo a direito 
de minoritário; mas se a com~ra efettvar-se por companhia que, a 
seguir, promova a lncorporaçao da controlada do fato pode re
sultar flagrante prejuízo para a minoria, tanto da Incorporada 
quanto da lncorporadora: com a extinção da companhia controlada 
deixa de existir o controle adquirido, e os actonlstas minoritários 
da controladora I dependendo das bases da Incorporação) supor
tam parte do custo de aquisição do controle. Mais ainda: em re
gra, todo o valor do controle da companhia Incorporada, ou ao 
menos parte dela, acresce ao valor do controle da lncorporadora, 
ls,to e, resulta em benefício do seu aclonlsta controlador; 

c) os exemplos das vendas !)e controle de Instituições· flnan
ceh·as, que apresentam clrcunstánclas, peculiares, não devem ser
vir de justificativa para normas gerais que pretendam negar o 
v~lor de mercado do controle; no en~nto, e inegável que o cri
tério - multas vezes adotado entre nos ·- de considerar o calor 
dos Intangíveis das Instituições financeiras como pertencente ao 
aclonlsta controlador, e não a todos os seus aclonlstas na pro
porção da participação no capital social, confllta com ~s funda
mentos do direito socletárlo; 

d) o Projeto reconhece a realidade do poder do aclonlsta 
controlador, para atribuir-lhe responsabilidades próprias de que 
não participam os aclonlstas mlnorltárlo.s; seria, pois, Incoeren
te se preten,desse, para efeito de trans!erencta desse poder, negar 
a. sua exlstencla ou proibir o mercado de lhe atribuir valor eco
nomtco. 

Com essas premissas, o Projeto fixa normas que podem ser 
assim resumidas: 

a) • a alienação do controle de companhia aberta, por sua 
lmportáncla na vida da sociedade, deve ser Imediatamente di
vulgada no mercado 1 art. 255); 

b) a_ alienação do controle da companhia aberta sujeita a. 
a1:1torlzaçao governamental para funcionar, e cujas ações ordl
narlas sejam, por força da lei, nominativas ou endossáveis está 
subordinada à prévia autorização da autoridade competente' para 
aprovar seu est.a.tuto, à qual caberá velar ,para qlle os aclonlstas 
minoritários não sejam prejudicados lart. 256); 

c) a compra, por companhia aberta, do controle . de outras 
sociedades está sujeita à aprovação da Assembléia Geral, se cons
tituir Investimento relevante para a compradora, ou se o preço 
exceder de uma vez e mela os critérios usuais de avaliação das 
ações; e a aprovação da compra, nesta úl tlma hipótese, dá ao 
aclonlsta dissidente direito de retirar-se da companhia, mediante 
reembolso do valor de suas ações (art. 257); 

dl no caso de Incorporação de companhia controlada seu 
procedimento fica sujeito a normas especiais, adiante referidas. 

SEÇ,AO VII 

Aquisição do Controle Mediante Oferta Pública 
O Projeto regula a. aquisição de controle mediante oferta pú

blica - processo de uso freqüente no direito norte-americano e 
Inglês, já regulado no direito francês, e que, mesmo entre nós 
apresenta alguns precedentes. Impõe-se, por Isso, o quanto antes' 
seja disciplinado em lei, dado as profundas perturbações que umá 
oferta lnldónea, ou sem observância. de normas que tenham em 
conta todos os Interesses envolvidos, pode trazer ao mercado em 
prejuízo das empresas e, especialmente, de aclonlstas e Investido
res em valores moblllárlos. As normas constantes do Projeto nos 
artigos 258 a 264, são as que lograram o consenso geral em outras 
legislações, com as Imprescindíveis adaptações ao nosso sistema.. 
Merecem destaque as seguintes: 

a) a oferta, pela repercussão que pode acarretar no mercado 
deve ter a participação de Instituição financeira, que assegure o 
efetlvo cumprlmen to das condições propostas - à semelhança 
do requisito legal para oferta pública de valores mobiliários (artll. 
82 e 258); · 

b) caso a oferta contenha proposta de permuta por outros va
lores moblllárlos deverá ser precedida de prévio registro na. Co
missão de Valores Mobiliários ( art. 258, I 1.0 ), que poderá expedir 
normas sobre a matéria ( 1 4.o); · 

c) o Instrumento rte oferta de compra. e os requisitos que de
verá conter são regulados no artigo 259, devendo o projeto de 
permuta ser precedido de registro na Comissão de Valores Mo-' 
blllârlos ( art. 260) ; 

d) o Projeto dispõe ilobre a obrigação de guardar sigilo na 
matéria <art. 261), o processamento da oferta (art. 262 e 11), a 
lntercorrencla de outra oferta (art. 263), e a negociação de açõea 
durante a oferta (a.rt. 264). 

Essas normo.s definem disciplina bãslca para essa modalidade 
de operação t!nancelra, c~~obelldo à Comissão de Valores Moblllã-
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rlos, 11. medida em que julgar oportuno ou em que a prática o 
recomendar, expedir instruções sobre a matéria. 

SEÇAO VIn 
Incorporação de Companhia Controlada 

A Incorporação ·de companhia controlada requer normas espe
ciais para a proteção de aclonlstas .minoritários, por Isso que não 
existem, na hipótese, duas maiorias aclonártas distintas, que de
Uberem separadamente sobre a operação, defendendo os Interesses 
de cada companhia. 

A solução adotada P.elo Projeto pode ser assim· resumida: 
a) a justificação da operação apresentada à Assembléia Ge

ral da companhia controlada deve comparar o patrlmõnlo das 
duas comp'anhlas com base' no valor do patrlmõnlo liquido, a pre
ços de mercado (art. 265); 

b) se as bases da Incorporação aprovadas pela maioria da con
troladora torem menos vantajosas <para os aclonlstas minoritá
rios da controlada) do que a comparação referida .na letrra ante
rior, os aclonlstas dissidentes terão direito de retirada, podendo 
optar pelo valor de reembolso das suas ações pela cotação de 
mercado C no caso de companhia aberta), ou pelo valor de patri
mõnlo líquido contábil a preços de mercado (na companhia fe
chada) Cart. 263, I 3.0 ); 

e) essas normas especiais não têm aplicação, todavia, se as 
ações do capital da companhia controlada tiverem sido adquiridas 
DO pregão da bolsa de valores; ou mediante oferta públlca Cart. 265, 
I 5.0 ). 

CAP!TULO .XXI 
Grupo de Sociedades 

SEÇAO I 
Características e Natureza 

O grupo de sociedades é uma forma evoluída de lnte-relaclona
mento de sociedades que, mediante .aprovação pelas assembléias
gerais de uma "convenção de grupo" dão origem a uma "sociedade 
de sociedades". 

Nas sociedades não grupadas, o·s administradores - como se 
vê do art. 246 - são responsabilizados por qualquer favorecimento 
de uma sociedade a outra; e tal favorecimento - pela freqüêncla 
e facilidade com que ocorre, em prejuízo Cios minoritários - está 
sujeito a sanções e procedimento especial <art. 247 e seus UJ; já 
no "grupo" uma sociedade pode trabalhar para as outras, porque 
convencionam combinar recursos ou esforços para a realização 
dos respectivos objetos, ou para participar de atlvldades ou em
preendimentos comuns. Em suma: o grupo são sociedades asso
ciadas a caminho da Integração, que se opera mediante Incorpo
ração ou fusão; mas, até lá, .as sociedades grupadas conservam a 
sua personalidade jurídica, e podem voltar à plenitude da vida 
socletárla, desligando-se do grupo. · 

No art. 267, o Projeto absteve-se de criar a responsabilidade 
sblldárla presumida das sociedades do mesmo grupo, que conti
nuam a ser patrlmônlos distintos, como unidades diversas . de 
responsabilidade e risco, pois a experliincla mostra que o credor, 
em geral, obtém a proteção dos seus direitos pela via contratual, e 
exigirá solidariedade-quando o desejar. Ademais, tal solidariedade, 
se estabelecida em lei, transformcarla as sociedades grupadas em 
departamei\toS ·da mesma sociedade, descaracterizando o grupo, 
na sua natureza de associação de sociedades com personalidade e 
patrlmõnlo distintos. 

O Projeto, pelas mesmas razões que sõ admite subsidiária In
tegral de socledaae brasileira Cart. 252>, não permite a formação 
de grupos entre sociedades brasileiras e estrangeiras Cart. 266, 
I 1.0 ). 

SEÇAO II 
Constituição, Re(istro e Publicidade 

O art. 270 dispõe sobre os requisitos da conven'ção de grupo, 
que tem a natureza de contrato de sociedade não personificada, 
nele Incluindo as dispOsições essenciais ao funcionamento do grupo 
e à declaração da nacionalidade do seu controle <art. 270, pará
grj!.fo único>. 

A Integração de sociedade em grupo equivale 11. mudança de seu 
objeto social. Dai os requisitos do art. 271, para sua aprovação 
pelos sócios ou aclonlstas, o direito de retirada dos sócios dissiden
tes <art. 271, parágrafo único) e a aprovação pela autoridade com
petente, no caso de companhia que, por seu objeto, depende de 
autorização par funcionar (art. 269). 

Devido às repercussões que 'pode ter sobre direitos e Interesses 
de sócios e credores. a convenção de grupo dev sr arquivada no 
Registro de Comércio e publicada (art. 272>. 

SEÇAO III 
Administração 

O art. 273 permite que à convenção de grupo estabeleça, com 
o.mpla liberdade, a estrutura administrativa do grupo e sua repre-

sentação perante terceiros. Os administradores dns sociedades fi
liadas podem ficar subordinados aos administradores do grupo, 
observados os precltos da lei e da convenção do glrupo (art. 274). 

SEÇAO IV 
Demonstrações Financeiras 

Para a proteção de sõclos e credores, o art. 276 exige a ela~
ração e publicação, pelo grupo de sociedades, de demonstraçoes_ 
financeiras coll8olldadas. 

SEÇAO V 
Direitos dos Sócios Minoritários 

·A proteção dos direitos dos sócios minoritários das sociedades 
filiadas depende da definição, na convenção do grupo, das condi
ções em que as sociedades podem combinar recursos e esforços, 
ter o seu Interesse subordinado ao de outra sociedade, ou do grupo, 
e participarem de custos, receitas ou· resultados. O art. 277 dá aos 
sócios minoritários ação para a reparação de prejuízos por atol 
pratlcàdos contra a lei a convenção do grupo, exigindo que as 
participações ou compensações entre ns sociedades sejam determi
nadas e registradas no balanço anual Cart. 277 e § 2.0 ). 

O art. 278 regula o funcionamento do Conselho Fiscal das so
ciedades filiadas, como Instrumento dos sócios minoritários, para 
fiscalizar a observância da convenção do grupo. 

CAPiTULO XXII 
Consórcio 

Completando o quadro das ·várias !ermas associativas de so
ciedades, o Projeto, nos arts. 279 e 280, regula o consórcio, como 
modalidade de sociedade não personificada oue tem por obj etc a 
execução de determinado empreendimento. sêm pretensão de Ino
var, apenas convalida, em termos nítidos, o que já vem ocorrendo 
na prática, principalmente na execução de obras públicas e de 
grandes projetes de Investimento. 

CAPíTULO XXIII 

Sociedades em Comandita por Ações 
O Projeto considerou a hipótese de eliminar esse tipo de so

ciedade, dada a sua pouca utilização; prevaleceu, no entanto, a 
decisão de conservá-la, não apenas por ser mais um modelo de 
organização j uridlca à disposição do empresário, mas ainda por 
ter sido nela Introduzida Inovação de maior significado: a possi
bilidade de o gerente ser pessoa jurídica, vale dizer, sociedade de 
responsabilidade limitada Carts. 281 a 285l. 

CAPiTULO XXIV 
Prazos de Prescrição 

O Projeto procurou, nessa matéria, observar a orientação ado
tada no Projeto do Código Civil, não existindo maiores alterações 
a ressaltar. 

CAPiTULO XXV 
Disposições Gerais 

As disposições gerais Incluem normas: 
a) sobre a publicação a que estão obrigadas as companhias, 

visando a reduzir o seu custo < art. 200l, e sobre habltualldade nos 
õrgãos utilizados, com o fim de proteger aclonlstas minoritários, 
por vezes surpreendidos com assembléias de que não tomaram 
conhecimento porque convocadas em jornais nunca antes usados 
<art. 290, I 1.0 l ; 

b l sobre correção monetária de lndenlzações por perdas e 
danos com fundamento na lei (art. 291 l; 

el conferindo competência à Comissão de Valores Moblllárlas 
par reduzir, nas companhias de grande porte, de capital ampla
mente !JUiverlzado, as porcentagens mínimas, previstas na lei, para 
o exerc1clo de alguns direitos de minoria ( art. 292>; 

dl estendendo às sociedades Imobiliárias, de que trata o art. 62 
da Lei n.• 4. 728, de 1965, o direito de ter ações ao portador, dado 
que a restrição, que vem do tempo em que o Imposto sobre trans
missão de propriedade Imóvel Incidia sobre a transferência de ações 
de companhias Imobiliárias, não mais se justifica. 

CAPíTULO XXVI 
Disposições Transitórias 

Neste Capítulo regula-se o prazo para vigência da lei, de 
apilcação Imediata às novas companhias, mas que, em relação 
às demais, só vigora sessenta dias após a sua publicação <art. 294>. 
São ainda, ressalvadas as partes relativas às demonstrações fi
nanceiras que requerem datas especiais (parágrafo único). 

o prazo de um ano, para que as companhiaS existentes. pro
cedam a adaptação. de seu estatuto às novas normas Cart. 295J· é 
o mesmo que foi adotado, em 1940, pelo Decreto-Lei n.0 2.627. O 
1 2.o do art. 295 ressalva os direitos adquiridos de titulares de par
tes beneficiárias e debêntures em circulação, e o § 3.0 fixa prazo 
especial para que as companhias exlst~ntes eliminem as partici
pações reciprocas vedadas pelo Projeto. , 
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PROJETO DE LEI 

l)ispõe sobre as aoeledades por ações. 

O Congresso Nacional decreta: 

CAPiTULO I 
Características e Natureza da Companhia· oa 

Sociedade. Anõnima 

Características 
Art. 1.0 A companhia ou sociedade anônlma terá o capital 

dlv~dldo em ações, e a responsabllldade dos sócios ou aclonlstas 
eera limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adqui
ridas. 

Objeto Social 

Art. 2.0 Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de 
fim lucrativo, não contrário à lei, à ordem pública e aos bons cos
tumes. 

I 1.0 Qualquer que seja o objeto, a companhia é mercantil e 
rege-se pelas leis e usos do comércio. 

§ 2.0 O estatuto social definirá o objeto de modo preciso e 
completo. 

§ :i.• A companhia pode ter por objeto participar de ou_tra~ 
sociedades; ainda que não prevista no estatuto, a partlclpaçao e 
facultada como meio de realizar o objeto social, ou para benefi
ciar-se de Incentivos fiscais. 

Denominação 

Art. 3.0 A sociedade será designado por denominação acres
cida das palavras "sociedade anónima" ou "companhia", por ex
tenso ou abrevladamente, vedado o emprego de "companhia" no 
fim da denominação. 

§ 1.0 O nome do fundador, acionlsta, ou pessoa que por qual
quer outro modo tenha concorrido para o êxito da. empresa, poderá 
"figurar na denominação. 

§ 2.0 Se a. denominação ror idêntica ou semelhante à de com
panhia já existente, assistirá à prejudicada o direito de requerer 
a modificação, por via administrativa (art. 97) ou em juízo, e de
mandar as perdas e danos resultantes. 

Companhia Aberta e Fechada 
Art. 4.0 Para os efeitos desta lei, a companhia é aberta ou fe

chada conforme os valores moblllários de sua emissão estejam ou 
não admitidos à negociação em bolsa ou no mercado de balcão. 

Parágrafo único. Somente os valores mobiliários de compa
nhia registrada na Comissão de Valores Moblllários podem ser dis
tribuídos no mercado e negociados em bo1sa ou no mercado de 
balcão. 

CAPttULO II 
Capital Social 

SEÇAO I 
Valor 

Fixação no Estatuto e Moeda 
Art. 5.0 O estatuto da companhia fixará o valor do capital 

soclal, expresso em moeda nacional. 
Parágrafo único. A expressão monetária do valor do capital 

IIOCial realizado seró. corrigida anualmente (art. 168). 

Alteração 

Art. 6.0 O capital social somente poderá ser modificado com 
observância dos preceitos desta lei e do estatuto social (arts. 167 a 
175). 

SEÇAO II 

Formação 

Dinheiro e Bens 

Art. 7.0 O capital social poderá ser formado com contribuições 
e~ dinheiro ou em qualquer espécie de bens suscetíveis de avalla
çao em dinheiro. 

Avaliação 
Art. 8.0 A avaliação dos bens será feita por três peritos ou 

por empresa especializada, nomeados em assembléia geral doa 
subscritores, convocada pela Imprensa e presidida por um dos. fun
dadores, Instalando-se em primeira convocação com a. presença de 
subscritores que representem metade, !UliO menos, do capital social, 
e em segunda convocação com qualquer número. 

§ 1.• Os peritos .ou a empresa avaliadora ·deverão apresentar 
laudo fundamentado, com a Indicação dos critérios de avaliação e 
dos elementos de comparação adotados e Instruido com os do
cumentos relativos aos bens avaliados, e estarão presentes à as
s~mblé!a que conhecer do laudo, a fim de prestarem as lnforma
çoes que lhes forem solicitadas. 

. § 2.0 Se o subscritor aceitar o valor aprovado pela assem
biela, os bens !ncorporar-se-ão ao patrlmõnlo da companhia., com
petindo aos primeiros dlretores cumprir as formalidades necessá
rias à respectiva transmissão. 

I 3.0 Se a assembléia não aprovar a avaliação, ou o subscri
tor não aceitar a avaliação aprovada, ficará sem efeito o projeto de 
constituição da companhia. 

§ 4.0 Os bens não poderão ser Incorporados ao patrlmônlo da 
companhia por valor acima do que lhes tiver dado o subscritor. 

I 5.0 Aplica-se à assembléia referida neste artigo o disposto 
nos §§ 1.0 e 2.• do art. 115. 

§ 6.0 Os avaliadores e o subscritor responderão perante' a 
companhia pelos danos que lhe causarem por culpa ou dolo na 
avaliação dos bens, sem prejuízo da responsabilidade penal em 
que tenham Incorrido, no caso de bens em condomínio, a respon
sabllldade dos subscritores é solidária. 

Transferência dos Bens 
Art. 9.0 Na falta de declaração expressa em contrário, os bens 

transferem-se à companhia a título de propriedade. 

Responsabilidade do Subscritor 
Art. 10. A responsab!Udade civil dos subscritores ou aclon!s

tas que contrlbu!rem com bens para a formação do capital social 
sera ldent)ca à do vendedor. 

Parágrafo único. Quando a entrada consistir em crédito, o 
subscritor ou aclonlsta responderá pela solvência do devedor. 

CAPiTULO III 
Ações 

SEÇAO I 

Número e Valor Nominal 

Fixação rio Estatuto 
Art. 11. O estatuto fixará o número das ações em que se .di

vide o capital social e estabelecerá se as a-ões terão ou não valor 
nominal. • ' ' 
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1 1.0 Na companhia com ações sem valor nominal o estatuto 
poderá criar uma ou mais classes de ações preferenciais com valor 
nominal. 

1 2.0 O valor nomlnll.l será o mesmo para todaS as ações da 
companhia. 

1 3.0 O valor nominal das ações de companhia aberta não 
poderá ser Inferior ao mínimo fixado pela Comissão de Valores 
Mobiliários. 

Alteração 
Art. 12. O número e o valor nominal das ações somente po

derão ser ll.lterados nos casos de modlttcação do valor de capital 
social ou da. sua expressão monetária, de desdobramento ou gru
pamento de ações, ou de cancelamento de ações autorizado nesta 
lei. 

SEÇAO II 

Preço de Emissão 

Ações com Valor Nominal 
Art. 13. É vedada. a emissão de ações por preço Inferior ao 

aeu valor nominal. .,. 
I 1.0 A ln!ração do disposto neste artigo Importará nulidade 

do ato ou operação e responsa.bllldade dos'lnfratores, sem prejuízo 
da. ação penal que no caso couber. 

I 2.0 A contribuição do subscritor que ultrapassar o valor 
nominal constituirá reserva. de capital Cart. 183, § 1.0 ). 

Ações Sem Valor Nominal 
Art. 14. O preço· de emissão das ações sem valor nominal será. 

fixado, na. constituição da companhia, pelos fundadores, e no au
mento de capital, pela Assembléia-Geral ou· pelo Conselho de 
Administração Carts. 167 e 171, § 2.0 ). 

Parágrafo único. O preço de emissão pode ser fixado com 
parte destinada à formação de reserva de capital; na emissão de 
ai;ões preferenciais com prioridade no reembolso do capital, so
mente a. parcela que ultrapassar o valor de reembolso poderá ter 
.essa destinação. 

SEÇAO III 

Espécies e Classes 

Espécies 
Art. 15. As ações, conforme a natureza dos direitos ou van

tagens que con!lra.m a seus titulares, são ordinárias ou pre!eren
c!Bls, de uma ou mals classes, uu de fruição. 

Parágrafo único. O número de ações pre!erenclals sem di
reito a voto, ou sujeitas a restrições no exercício desse direito, não 
pode ui trapassar dois terços do total das ações em! tidas. 

Ações Ordinárias 
Art. 16. As a.ções ordinárias da companhia. fechada poderão 

aer de classes diversas, em função de: 

I - forma ou converslb!Udade de uma forma em outra; 
II - converslbllldade em ações preferenciais; 
III - exigência de nacionalidade brasileira do aclonlsta; ou 
IV- direito de voto em separado para o preenchimento de de-

terminados cargos de órgãos administrativos. 
Paragrafo único. A alteração do estatuto na parte em que 

regula a diversidade de classes, se não for expressamente prevista 
e regulada, requerera a concordância de todos os titulares das 
nções a tingidas. 

Ações Preferenciais 
Art. 17. As preferências ou vantagen.e- das nções pre!eren

clals podem consistir: 
I - em prioridade na distribuição de dividendos; 
II - em prioridade no reembolso do capital, com prêmio ou 

aem ele; 
III - na acumulaçiío das van · agens acima enumeradas. 

I 1.0 Os dividendos, ainda que fixos ou cumulativos, não po
derão ser dlstrlbuidos em prejuízo do capital social, salvo quando, 
em caso de liquidação da companhia, essa vantagem tiver sido 
expressamente assegurada. 

I 2.0 Sll.lvo disposição em contrário do estatuto, o dividendo 
prioritário não é cumulativo, a ação com dividendo !lxo não par
ticipa dos lucros remanescentes e a ação com dividendo minlmo 
participa dos lucros distribuídos em Igualdade de condições com 
as ordinárias, depois de a estas assegurado dividendo Igual ao 
mínimo. 

I 3.0 O dividendo !lxo ou mínimo e o prêmio de reembolso es
tipulados em determinada Importância em moeda, assim como o 
capital a que a ação sem valor nominal tiver prioridade de. reem
bolso, ficarão sujeitos a correção monetária anual, por ocasião da 
assembléia-geral ordinária, aos mesmos coe!lclentes adotados na 
correção do capital social, desprezadas as !rações de centavo. 

. I 4.0 O estatuto não pode excluir ou restringir o direito das 
nções preferenciais de participar do aumento de capital decorren
te de correção monetária <art. 168). 

§ 5.0 O estatuto pode conferir às ações preferenciais com 
prioridade na distribuição de dividendo cumulativo o direito de 
recebê-lo, no exercício em que o lucro for Insuficiente, à conta das 
reservas de r.apltal de que trata o § 1.o do art. 183. 

Vantagens Políticas 
Art. 18. O estatuto pode assegurar a uma ou mais classes de 

nções preferenciais o direito de eleger, em votação em separado, 
um ou mais membros dos órgãos de administração. 

Paragrafo único. O estatuto pode subordinar as alterações 
estatutárias que especificar à aprovação, em assembléia especial, 
dos titulares de uma ou mais classes de ações preferenclll.ls. 

Regulação no Estatuto· 
Art. 19. O estatuto da companhia com ações preferenclll.ls de

clarara as vantagens ou preferénclas atribuídas a cada ~lasse des
sas ações e as restrições a que !!carão sujeitas, e podera prever o 
resgate ou a amortização, a conversão de ações de uma classe em 
ações de outra e em ações ordinárias, e destas em preferenclals, 
fixando as respectivas condições. 

SEÇAO IV 
Forma 

Art. 20. As ações podem ser nominativas, endossáveis ou acJ 
portador. 

Ações Não lntegralizadas 
_ Art. 21. Além dos casos regulados em lei especial, as ações 

terno obrigatoriamente forma nominativa ou endossável até o in
tegral pagamento do preço de emissão. 

Determhiação no Estatuto 

Art. 22. o estatuto determinará a forma das ações e a con· 
verslbilldade de uma em outra forma. 

t>arágrafo único. As ações ordinárias. da companhia abert: 
e ao menos uma das classes de ações ordlnarlas_ da CO!Ilpanhla !e 
chada, quando tiyerem a forma ao portador, serao obrlgatorlamen 
te conversíveis, a vontade do nclonlsta, em nominativas ou en 
dossávels. 

SEÇAO V 

Certificados 

Emissão 

Art. 23. A emissão de eertit!cado de ações somente será per
mitida depois de cumpridas as formalldndeR necessarlas ao fun
cionamento legal da companhia. 

§ 1.o A lnfração do disposto neste artigo importa nui[dade do 
certl!lcado e responsabilidade dos ln!ratores. 

§ 2.o Os certificados das ações, cujas entradas não consisti
rem em dinheiro, só poderão ser emitidos depois de cumpridas· as 
formalidades necessárias à transmissão de bens, ou de realizados 
os créditos. 

§ 3.o A companhia poderá cobrar o custo dn substituição dos 
certificados, quando pedida pelo nclonlstn. 
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Requisitos 

Art. 24. Os certificados das ações serão escritos em vernáculo 
e conterão as seguintes declarações: 

I - denominação da companhia, sua sede e prazo de duração; 
II - o valor do capital social, a data do ato que o tiver fixado, 

o número de açõcs cm que se divide e o valor nominal das ações, 
ou a declaração de que não têm valor nominal; 

III - nas companhias com capital autorizado, o limite da 
autorização, em número de ações ou valor do capital social; 

IV - o número de açõP.s ordinárias e preterenclals das di
versas classes, se houver, as vantagens ou preferências conferi
das a cada classe e as limitações ou restrições a que as ações 
estiverem sujeitas; 

v - o número de ordem do certificado e da ação, e a espé
cie e classe a que pertence; 

VI - os direitos conferidos às partes beneficiárias, se houver; 
VII - a época e o lugar da reunião da assembléia geral or

dinária; 
VIII - a data da constituição da companhia e do arquiva

mento e publicação de seus atos constitutivos; 
IX -- o nome do aclonlsta ou a cláusula ao portador; 
X - a declaração de sua transferibllldade mediante endos-

110, se endossávcl; 
XI - o débito do acionista e a época e lugar de seu paga

mento, se a ação não estiver lntegralizada; 
XII - a data da emissão do certificado e as assinaturas 

de dois di retores, ou do agente emissor de certificados (art. 27J. 

§ 1.0 A omissão de qualquer dessas declarações dá ao ac!o
nlsta direito a indenlzação por perdas e danos contra a compa
nhia e os diretores na gestão dos quais os certificados tenham 
sido emit.idos. 

§ 2.o Os certificados de 11ções de companhias abertas podem 
ser assinados por dois mandatários com poderes especiais, cujas 
procura~ões, juntam~nte com o exemplar das assinaturas, tenham 
sido previamente depositadas na bolsa de valores em que a com
panhia tiver as ações negociadas, ou autenticados com chancela 
mecânica, observadas as normas expedidas pela Comissão de Va
lores Mobillárlos. 

Títulos MúltipÍos e Cautelas 
Art. 25. A companhia poderá, satisfeitos os requisitos do ar

tigo 24. emitir certificados de múltiplos de ações e, provisoria
mente, cautelas que as representem. 

Parágrafo único. Os títulos múltiplos das companhias aber
tas obedecerão à padronização de número de ações fixada pela 
Comissão de Valares Moblllárlos. 

Cupões 
Art. 26. Aos certificados das ações ao portador podem ser 

anexados cupões relativos a dividendos ou outros direitos. 
Parágrafo único. Os cupões conterão a denominação da com

panhia, a Indicação do lugar da sede, o número de ordem do cer
tificado, a classe da ação e o número de ordem do cupão. 

A~::ente Emissor de Certificados 
Art. 27. A companhia pode contratar a escrituração e a guar

da dos livros de registro e transferência de ações e a emissão dos 
certificados com instl tuição financeira autorizada pela Comissão 
de Valores Mobiliários a manter esse serviço. 

1 1.° Contratado o serviço, somente o agente emissor pode
rá praticar os atos relativos aos registras e emitir certificados. 

1 2.0 O nome do agente emissor constará das publicações e 
ofertas públicas de valores mobiliários feitas pela companhia. 

I 3.0 Os certificados de ações emitidos pelo agente emissor 
da companhia deverão ser numerados seguidamente, mas a nume
ração das ações será facultativa. 

SEÇAO VI 

Propriedade e Circulação 
Indivisibilidade 

Art. 28. A açiio é Indivisível em relação à. companhia. 
Parágrafo único. Quando a ação pertencer a mais de uma pes
soa, os direitos por ela conferidos serão exercidos pelo repre
sentante do condomínio. 

Ne~::ociabilidade 

Art. 2g, As ações da companhia aberta somente poderão ser 
negociadas depois de realizados trinta por cento do preço de 
emissão. 

Parágrafo único. A lnfração do disposto neste artigo Impor
ta a nulidade do ato. 

Ne:ociação com as Próprias Ações 
Art. 30. A companhia não poderá. negociar com as próprlaa 

ações. 
§ 1.o Nessa proibição não se compreendem: 
a) as operações de resgate, reembolso ou amortização pre

vistas em lei; 
b) a aquisição. para permanência em tesouraria ou cance

lamento, desde que até o valor do saldo de lucros ou reservas, 
exceto a legal, e sem diminuição do capital social, ou por doação; 

c) a alienação das ações adquiridas, nos termos da alínea b 
e mantidas em tesouraria; 

dl a compra quando, resolvida a redução do capital median
te restituição, em dinheiro, de parte do valor das ações, o preço 
destas em bolsa for Inferior ou Igual à lmportancla que deva 
ser restituída. 

§ 2.o A aquisição das próprias ações pela companhia aberta 
obedecerá, sob pena de nulidade, às normas expedidas pela Co
missão de Valores Mobiliários, que poderá subordiná-la a prévia 
autorização em cada caso. 

§ 3.0 A companhia não poderá receber em garantia as pró
prias ações, salvo para assegurar a gestão dos seus administra
dores. 

§ 4.0 As ações adquiridas nos termos da alínea b do § l.o, 
enquanto mq.ntldas 'em tesouraria, não terão direito a dividendo 
nem· a voto. . 

§ 5.0 No caso da alínea d do § 1.0 , as ações adquiridas serão 
retiradas definitivamente de circulação. 

Açõcs Nominativas 
Art. 31. A propriedade das ações nominativas presume-se 

pela inscrição do nome do aclonista no livro de "Registro das Ações 
Nominativas". 

§ 1.0 A transferência das ações nominativas Qpera-se por 
termo lavrado no livro de "Transferência de Ações Nominativas", 
datado e assinado prlo cedente e pelo cesslonárlo, ou seus legíti
mos· reprcsenluut~s. 

§ 2.o A transferência das ações nominativas em virtude de 
transmissão por sucessão universal ou legado, de arrematação, ad
judicação ou outro ato judicial, ou por 'qualquer outro título, so
mente se tará mcdiant.e averbação no livro de "Registro de Ações 
Nominativas", à vista de documento hábil, que ficará em poder 
da companhia. 

Ações Endossá veis 
Art. 32. A propriedade dns ações endossáveis presume-se pela 

posse do titulo com base em série regular de endossos, mas o 
exercício de direitos perante a companhia requer a averbação 
do nome do aclonistn no livro de "Registro de Ações Endossáveis", 
e no certificado (' 2.0

). 

§ 1.0 A transferência das ações endossáveis opera-se: 
al no caso de· ação !ntegrnlizada, mediante endosso no cer

tificado, em preto ou em branco, datado e assinado pelo proprie
tário da ação ou por mandatário especial; 

bl no caso de ação não ln tegrallzada, mediante endosso em 
preto e assinatura do endossatário no certificado; 

cl independ~ntemente de endosso, pela averbação, efetuada 
pela companhia. do nome do adquirente no 11 vro de regl~tro e 
no certificado, ou pela emissão de novo certificado em nome do 
adquirente. 

§ 2.0 A transferência mediante endosso não terá eficácia 
perante a companhia enquanto não for averbada no livro de 
registro e no próprio certificado, mas o endossatárlo que demons
trar ser possuidor do título com base em série regular de endossos 
tem direito de obter a averbação da transferência, ou a emissão 
de novo certificado em seu 1101;\e. 

§ 3.0 Nos casos da alínea c do § 1.0, o adquirente que pedir 
averbação da transferência ou a emissão de novo certificado em 
seu nome deverá apresentar à companhia o certificado da ação 
e o Instrumento de aquisição, que ela arquivará. 

§ 4,o Presume-se autêntica a assinatura do endossante se 
atestada ·por oficial público, sociedade corretora de valores, esta
belecimento bancário ou pela própria companhia. 

§ s.o Aplicam-se, no que couber. ao endosso du ação, as nor
mas que regulam o endosso de títulos· cumbiárlos. 

Ações ao Portador 
Art. 33. O detentor presume-se proprietário das ações ao 

portador. 
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Parágrafo único. A transferência das ações ao portador ope
ra-se por tradição. 

Açõt'li Escriturais 
Art. 34. O estatuto da companhia pode autorizar ou esta

belecer que todas as ações da companhia, ou uma ou mais classes 
delas, sejam mántldas em contrts de depósito, ~m nome de seus 
titulares, na instituição que designar, sem emlssao de certificados, 

§ 1.o No caso de alteração estatutária, a conversão em açõo 
escriturai depende da apresentação e do cancelamento do res
pectivo certificado em circulação. 

§ 2,0 Somente as Instituições financeiras autorizadas p~la 
Comissão de Valores Mobiliários podem manter serviços de açoes 
escriturais. 

§ 3.o A companhia responde pelas perdas e danos causaqos 
aos Interessados por erros ou Irregularidades no serviço de açoes 
escriturais. sem prejuízo do eventual direito de regresso contra a 
lnstituiçilo. depositária. 

Art. 35. A propriedade da ação escriturai presume-se pelo 
registro na conta de depósito das ações, aberta cm nome do 
acionista nos livros dn Instituição depositária. 

1 1.0 A transferência da ação escrlt.ural opera-se pelo lan
çamento efetuado pela instituição depositária em seus livros, a 
débito da conta de ações do alienante e a crédito da conta de 
ações do adquirente. à vista de ordem escrita do. alienante, ou 
de autOrização ou ordem judicial, em documento .habll que ticara 
em poder da instituição. 

1 2.o A instituição depositaria fornecerá ao acionista extr~
to da conta de depósito das ações escriturais, sempre que soli
citado, ao término de todo mês em que for movimentada e, ainda 
que não haja movimentação, ao menos uma vez por ano. 

§ 3.0 o estatuto p0de autorizar a Instituição depositária 
a cobrar do acionlsta o custo do serviço de transferência da 
propriedade das ações escriturais, observados os llmltes maxlmos 
fixados pela Comissão de Valores Moblllárlos. 

Limitações à Circulação 
Art. 36. O estatuto da companhia fechada pode impor limi

tações à circulação das açõcs nominativas, contanto qu~ regule 
minuciosamente tais limitações c não impeça a ncgociaçao, nem 
sujeite o aclonista ao arbitrlo dos órgãos de administração da 
companhia ou da maioria dos aclonlstas. 

Paragrafo único. A llmltação à circulação criado. por alte
ração estatutária somente se aplicará às ações cujos titulares. 
com ela expressamente concordarem, mediante pedido de averba
ção no llvro de "Registro de Açõcs Nominativas". 

Suspensão dos Serviços de Certificados 
Art. 37. A companhia aberta pode, mediante comunicação 

às bolsas de valores em que suas ações forem negociadas e pu
blicação de anúncio, suspender, por períodos que não ultrapas
sem, cada um, quinze dias, nem o total dr, noventa dias durante 
o ano, os serviços de transferência, conversão e desdobramento 
de certificados 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não prejudicará o 
registro da transferência das ações negociadas em bolsa ante
riormente ao inicio do período de suspensão. 

Perda ou Extravio 
Art. 38. Em caso d~ perda ou extravio de certificado de ação 

ao portador ou endossável, cabe ao aclonlsta, ao endossatario, 
ou a terceiro legitimamente Interessado promover, 'na forma da 
lei procesSual, o procedimento de anulação e substituição para obter 
11 expedição de novo certificado. 

Paragrafo único. Até que o certificado seja recuperado ou 
substituído, as transferências poderão ser averbadas sob condi· 
ção, cabendo a companhia exigir do titular, para satisfazer dlv!
dendo e demais direitos, garantia Idónea de sua eventual resti
tuição. 

SEJÇAO VII 

Constituição de Direitos Reais e outros ()nus 
Penhor 

Art. 39. O penhor oú caução de ações se constitui: 
I - se nominativas, pela averbação do respectivo Instrumen

to no livro de "Registro de Ações Nominativas"; 
II - se endossáveis, mediante endosso plgnoraticlo que, o 

pedido do credor endossatarlo ou do prqprletárlo da ação, a com
panhia averbará no llvro de "Registro de Ações Endossáveis"; 

III - se ao portador, pelo. tradição. 
§ 1,0 o penhor dn ação escriturai se constitui pela averba

ção do respectivo Instrumento nos livros dn lnstltulçilo flnnn· 

ceira, a qual serú anotada no cxtrato da conta de depósito for
necido ao aclonista. 

I 2.0 Em qualquer caso, a companhia, ou a Instituição finan
ceira, tem o direito d,c exigir, para seu arquivo, um exemplar ckl 
Instrumento de penhor. 

Outros Direitos e ónus 

Art. oro. O usufruto, o fidelc:omisso, a allr.naçi'to fiduclárla cm 
garantia e quaisquer clausulas ou ônu:; que gravarem a ação 
deverão ser averbados: 

I - se nominativa, no livro de "Registro de Ações Nomlnn
tlvns"; 

II - se endoss:ivel, no llvro de "Registro de Ações Endossá
veis" e no certificado da ação; 

III - se escriturai, nos llvros da Instituição financeira, que 
os anotará no extraio da conta de depósito fornecido ao aclo
nlsta. 

Parágrafo único. Mediante averbação nos termos deste. ar
tigo, a promessa de venda da ação c o direito de preferência â 
sua aquisição são oponíveis a terceiros. 

SEÇAO VIU 

Cu~tódia de Ações Fungíveis 

Art. 41. A Instituição tlnnncelra autorl7.ada pela Comissão 
de Valores Mobiliários :;. prestar essa cspccie de serviço pode 
contratar custódia em que as ações de cada espécie, classe e 
companhia sejam recebidas em depósito como valores fungíveis. 

Parágrafo único. A Instituição não pode dispor das ações e 
fica obrigada a devolver ao depositante a quant.idade de ações 
recebidas, com as modificações resultantes de alterações no capi
tal social ou no número de ações da companhia emissora, inde
pendentemente do número de ordem das ações ou dos certifi
cados recebidos em depósito. 

Representação e IW;ponsabiildade 

Art. 42. A Instituição financeira representa perante a com
panhia os titulares ·das ações recebidas em custódia nos termos 
du artigo 41, para receber dividendos e ações bonificadas e exer
cer direito de preferéncla para subscrição de ações. 

§ 1.0 Sempre que houver distribuição de dividendos ou boni
ficação de ações e, em qualquer caso, ao menos uma vez por ano, 
a Instituição financeira fornecerá à companhia a lista dos depo
sitantes de ações nominativas e endossáveis recebidas nos termos 
deste artigo, assim como a quantidade das ações de cada um. 

§ 2.0 O depositante pode, a qualquer tempo, extinguir a 
custódia e pedir a devolução dos certificados de suas ações. 

§ 3.0 A companhia não responde perante o acionlsta nem 
terceiros pelos atos da instituição depositária das ações. 

SEÇii.O IX 

Certificado de Depósito de Ações 

Art. 43. A Instituição !lnancelra autorizada a funcionar como 
agente· emissor de certificados lart. 271 poderá emitir titulo re
presentativo das ações endossáveis ou ao portador que receber 
em depósito, do qual constarão: 

I - o local e a data da emissão: 
II - o nome da Instituição emitente e as assinaturas de seus 

representantes: 
III - a denominação "Certificada de Depósito de Ações"; 
IV - a especificação das ações depositadas; 
V - a declaração de que as ações depositadas, seus rendimen

tos e ó valor recebido nos casos de resgate ou amortização somente 
serão entregues ao titular do certl!lcado de depósito, contra apre
sentação deste; 

VI- o nome e a qualificação do depositante: 
VII - o preço do depósito cobrndo pelo banco, se devido na 

entrega das ações depositadas; 
VIJI - o lugar da entrega do objeto do depósito. 
§ 1.0 A Instituição financeira responde pela origem e auten

ticidade dos certificados de ações depositados. 
§ 2.0 Emitido o certificado de depósito, as ações depositadas, 

seus rendimentos e o valor de resgate ou amortização não poderão 
ser objeto de penhora, arresto, seqüestro, busca ou apreensiLo, ou 
qualquer outro embaraço que Impeça a sua entrega ao titular do 
certificado, mas este poderá ser penhorado por obrigação do seu 
titular. 
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§ 3.0 O certltlcado de depósito de ações poderá ser transferido 
mediante endosso em preto ou em branco, assinado pelo seu titu
lar, ou por mandatário com poderes especiais. 

§ 4.0 Os certificados de depósito de ações poderão, a pedido 
do seu titular, e por sua conta, ser desdobrados ou grupados. 

§ 5.0 Aplicam-se ao endosso do certificado, no que couber, as 
normas que regulam o endosso de títulos camblárlos. 

SEÇAO X 
Resgate, Amortização e Reembolso 

Resgate e Amortização 

Art. 44. O estatuto ou & assembléia-geral extraordinária pode · 
~utorlzar a aplicação de lucros ou reservas no resgate ou na amor
tlzl!ção de asões, determinando as condições e o modo de proceder
se a operaçao. 

§ 1.0 O resgate consiste no pagamento do valor das ações para 
retirá-las definitivamente de circulação, com redução ou não do 
capital social; mantido o mesmo capital, será atribuído, quando 
for o caso, novo valor nominal às ações remanescentes. 

• § 2.0 A amortização consiste na dlstnbulção aos aclonlstas, a 
tttulo de antecipação e sem redução do capital social, de quantias 
que lhes poderiam tocar em caso de liquidação da companhia. 

§ 3.0 A amortização pode ser Integral ou parcial, e abranger 
todas as classes de ações ou só uma delas. 

§ 4.0 O resgate e a amortização que não abrangerem a tota
lidade das ações de uma mesma classe serão feitos mediante 
sorteio; sorteadas ações custodiadas nos termos do art. 41, a Ins
tituição financeira especificará, mediante rateio, as resgatadas ou 
amortizadas, se outra forma não estiver prevista no contrato 
de custódia. 

! 5.0 As ações integralmente amortizadas poderão ser subs
tltuidas por ações de fruição, com as restrições fixadas pelo esta
tuto ou pelo assembléia-geral que deliberar a amortização; em 
qualquer caso, ocorrendo l!quidação da companhia, as ações amor
tizadas só concorrerão ao acervo liquido depois de assegurado às 
ações não amortizadas valor igual ao da amortização, corrigido 
monetariamente. · 

Reembolso 

Art. 45. O reembolso é a operação pela qual, nos casos pre
vistos em lei, a companhia paga aos acionistas dissidentes de deli
beração da Assembléia-Geral o valor de suas ações. 

§ 1.0 O estatuto poderá estabelecer normas para determinação 
de valor de ,reembolso, que, em qualquer caso, não será Inferior ao 
valor de património liquido das ações, de acordo com o último 
balanço aprovado pela assembléia-Geral. 

§ 2.0 Se a deliberação da Assembléia-Geral ocorrer mais de 
sessenta dias depois da data do último balanço aprovado, será 
facultado ao acionista dissidente pedir, juntamente com o reem
bolso, levantamento de balanço especial em data que atenda 
àquele prazo. Nesse caso, a companhia pagará imediatamente oi
tenta por cento do valor de reembolso oe.lculado com base no 
último balanço e, levantado o balanço especial, pagará o saldo 
no prazo de cento e vinte dias a contar da data da deliberação da 
Assembleia-Geral. 

§ 3.0 O valor de reembolso poderá ser pago à conta de lucros 
ou reservas, exceto a legal, e nesse caso as ações reembolsadas 
ficarão em tesouraria. 

§ 4.0 Se, no prazo de cento e vinte dias, a contar da publica
ção da ata da assembléia, não forem substituídos os acionistas 
cujas ações tenham sido reembolsadas à conta do capital social, 
este considerar-se-li reduzido no montante correspondente, cum
prindo aos órgãos da administração convocar a Assembléia-Geral, 
dentro de cinco dias, para tomar conhecimento daquela redução. 

§ 5.0 Se sobreviver a falência da sociedade, os acionistas dis
sidentes, credores pelo reembolso de suas ações, serão classificados 
como quirografários em quadro separado, e os rateios que lhes 
couberem imputados no pagamento dos créditos constituídos an
teriormente à. data da publicação da ata da assembléia. As quan
tias assim atribuídas aos créditos mais antigos não se deduzirão 
dos créditos dos ex-acionlstas, que subsistirão Integralmente para 
aerem satisfeitos pelos bens da massa, depois de pagos os primeiros. 

§ 6.0 Se, quando ocorrer a falência, já se houver efetuado, à 
conta do capital social, o reembolso dos ex•acionistas, estes não 
tiverem sido substituídos, e a massa não bastar para o pagamento 
dos créditos mais antigos, caberá ação revocatória para restttulção 
d!> reembolso pago com redução do capital social, até a concor
ren~ia do que remanescer dessa parte do passivo. A restituição 
set:a havida, na mesma proporção, de todo os aclonlstas cujas 
açoes tenham ~lrlo reembolsadas. 

CAPiTULO IV 
Partes Beneficiárias 

Características 
Ar~. 46. A companhia pode criar, a qualquer tempo, títulos 

ncgoclaveis. sem valor nominal e estranhos ao capital social, deno
minados "partes beneficiárias", 

§ 1.0 As partes bene!lci:írlas conferirão aos seus titulares di
reito de crédito eventual contra a companhia, consistente na par
ticipação nos lucros anuais ( art. 191), 

§ 2.0 A participação atribuída às partes beneficiárias, inclu
sive para formação de reserva para resgate, se houver, não ultra-. 
passará um décimo dos lucros. 

§ 3.0 ll: vedado conferir às partes beneficiárias qualquer di
reito privativo de acionistn. salvo o de fiscalizar, nos termos desta 
lei, os atos dos administradores. 

§ 4.0 t proibida a criação de mais de uma classe ou série de 
partes beneficiárias. 

Emissão 
Art. 47. As partes beneficiárias poderão ser alienadas pela 

companhia, nas condições determinadas pelo estatuto ou pela 
Assembléia-Geral, ou atribuídas a fundadores, acionlstas ou ter
ceiros, como remuneração de serviços prestados à companhia. 

Parágrafo único. A ~ompanhla aberta somente poderá criar 
partes beneficiárias para alienação onerosa, ou para atribuição 
gratuita a sociedades ou fundações beneficentes de seus emprega
dos. 

Resgate e Conversão 
Art. 48. O estatuto fixará o prazo de duração das partes be

neficiárias e, sempre que estipular resgate, deverá criar reserva 
especta! para esse fim. 

§ 1.0 O prazo de duração das partes beneficiárias atribuídas 
gratuitamente, salvo as destinadas a sociedades ou fundações be
neficentes dos empregados da companhia, não poderá ultrapassar 
dez anos. 

I 2.0 O estatuto poderá prever a conversão das partes bene
ficiárias em ações, mediante capitalização de reserva criada para 
esse fim. 

§ 3.0 No caso de liquidação da companhia. solvido o passivo 
exigível, os titulares das partes beneficiárias terão direito de pre
ferência sobre o que restar do atlvo até a importância da reserva 
para resgate ou conversão. 

Certificados 
Art. 49. Os certificados das partes beneficiárias conterão: 
I - a denominação "Parte ·Beneficiária"; 

_II - a denominação da companhia, sua sede e prazo de du
raçao; 

III - o valor do capital social, a data do ato que o fixou, e o 
número de ações em que se divide; 

IV - o número de p!lrtes beneficiárias criadas pela compa
nhia e o respectivo número de ordem; 

V - os direitos que lhes são atribuídos pelo estatuto, o prazo 
de duração e as condições de resgate, se houver; 

VI - a data da constituição da companhia e do arquivamento 
e publicação dos seus a tos constitutivos; 

VII - o nome do beneficiário, ou a cláusula ao portador; 
VIII - a declaração de sua transferlbilidade por endosso, se 

endossável; 
IX - a data da emissão do certificado e as assinaturas de dois 

dlretores. · 
Forma, Propriedade, Circulação e Onus 

Art. 50. As partes beneficiárias podem ser nominativas, en
dossáveis e ao portador, e a elas se aplica, no que coubel', o disposto 
nas Seções V a VII do Capitulo III. 

§ 1.0 As partes ben~ficiárlas nominativas e endossáveis serão 
registradas em livros próprios, mantidos pela companhia. 

§ 2.0 As partes beneficiárias podem ser objeto de depósito 
com emissão de certificado, nos termos do art. 43. 

Modificação dos Direitos 
Art. 51. A reforma do estatuto que modificar ou reduzir aa 

vantagens conferidas às partes .beneficiárias só terá. eficácia 
quando aprovada pela metade, no mínimo, dos seus titulares, reu
nidos em assembléia-geral especial. 

§ 1,0 A assembléia será convocada pela Imprensa, de acordo 
com as extg.~nclas para convocação das assembléias de acionistas,, 
com um mês de· antecedência, no minlmo. Se. após duas convoca
ções ,deixar de instalar-se por falta de número, somente seis 
meses depois outra poderá. ser convocada. 
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I 2.° Cada parte beneficiária dá direito a um voto, não 
podendo a companhia votar com os titules que possuir em te
souraria. 

I 3.0 A emissão de partes beneficiárias poderá ser feita com a 
nomeação de agente fiduciário dos seus titulares, observado, no 
que couber, o disposto nos arts. 66 a 71. 

CAPíTULO V 
Debêntures 

Características 

Art. 52. A companhia poderá emitir debêntures que conferi
rão aos seus t.ltulares direitos de crédito contra. ela, nas condições 
constantes da escritura de emissão e do certificado. 

SEÇAO I 
Direitos dos Dcbenturistas 

Emissões e Séries 

Art. 53. A companhia poderá efetuar mais de uma emissão 
de debêntures, e cada emissão pode ser dividida em séries. 

Parágrafo único. As debêntures da mesma série terão Igual 
Yalor nominal e conferirão a seus titulares os mesmos direitos. 

Valor Nominal 

Art. 54. A debênture terá valor nominal expresso em moeda 
D,!LCional, salvo no_s casos de obrigação que, nos termos da leglsla
çao em vigor, possa ter o pagamento estipulado em moeda es
trangeira. 

Parágrafo único. A . debênture poderá conter cláusulas de 
correção monetária, aos mesmos coeficientes fixados para a corre
ção dos títulos da dívida pública, ou com base na variação de 
taxa cambial. 

Vencimento, Amortização e Resgate 

Art. 55. A época do vencimento da debênture deverá constar 
da escritura de emissão e do certificado, podendo a companhia 
estipular amortizações parciais de cada série, criar fundos de 
amortização e reservar-se o direito de résgate antecipado, parcial 
ou total, dos' títulos da mesma série. 

§ 1.0 A amortização de debêntures da mesma série que não 
tenham vencimentos anuais distintos, assim como o resgate par
cial, deverão ser feitos mediante sorteio ou, se as debêntures 
estiverem cotadas por preço Inferior ao valor nominal, por compra 
em bolsa. 

§ _ 2.0 ~ facultado à companhia adquirir debêntures de sua 
emlssao, desde que por valor Igual ou Inferior ao nominal, devendo 
o fato constar do relatório da administração e das demonstrações 
. financeiras. 

§ 3.0 A companhia poderá emitir debêntures cujo vencimento 
somente ocorra nos casos de lnadlmplemento da obrigacão de 
pagar juros e dissolução da companhia, ou de outras condições 
previstas no titulo. 

Juros e Outros Direitos 

Art. 56. A debênture poderá assegurar ao seu titular juros 
fixos ou variáveis, participação no lucro da companhia e prêmiÓ 
de reembolso. 

Conversibilidade em Ações 

Art. 57. A debênture poderá ser conversível em ações nas 
condições constantes da escritura de emissão, que especificará: 

I - as bases da conversão, seja em número de açóes em que 
poderá ser convertida cada debênture, seja como relação entre o 
valor nominal da debênture e o preço de emissão da.S ações; 

II - a espécie e a classe das ações em que poderá ser con
Yertida; 

m - o prazo ou época para o exercício do direito à conversão; 
IV - as demais condições a que a conversão acaso fique su

jeita. 
I 1.0 Os acionistas terão direito de preferência para subscre

Yer a emissão de debêntures com cláusula de conversibilidade em 
ações, observado o disposto nos arts. 172 e 173. 

§ 2.0 Enquanto puder ser exercido o direito à conversão, de
penderá de prévia aprovação dos debenturistas, em assembléia 
especial, ou de seu agente fiduciário, a alteração do estatuto para: 

a) mudar o objeto da companhia; 
b) criar ações preferenciais ou modificar as vantagens das 

existentes, em prejuízo das ações em que são conversivels as de
bêntures. 

SEÇAO II 
Espécies 

Art. 58. A debênture poderá, conforme dispuser a escritura 
de emissão, ter garantia real ou garantia flutuante, não gozar de 
preferência ou ser subordinada aos demais credores da companhia. 

§ 1.0 A garantia flutuante assegura à debênture privilégio 
geral sobre o atlvo da companhia, mas não Impede a negoclaçiiD 
dos bens que compõem esse ativo. 

§ 2.0 As garantias poderão ser constltuldas cumulativamente. 
_ I 3.0 As debêntures com garantia flutuante de nova emlssiiD 

sao preferidas pelas de emissão ou emissões anteriores, e a priori
dade se estabelece pela data da Inscrição da escritura de emissão; 
mas dentro da mesma emissão, as séries concorrem em Igualdade. 

§ 4.0 A debênture que não gozar de garantia poderá conter 
cláusula de subordinação aos credores qulrografárlos, preferindo 
apenas aos acionistas no atlvo remanescente, se houver, em caso 
de liquidação da companhia. 

§ 5.0 A obrigação de não alienar ou onerar bem Imóvel ou 
outro bem· sujeito a registro de propriedade, assumida pela com
panhia na escritura de emissão, é oponível a terceiros, desde que 
averbada no competente registro. 

§ 6.0 As debêntures emitidas por companhias Integrante de 
grupo de sociedades (art. 266) poderão ter garantia flutuante do 
atlvo de duas ou mais sociedades do grupo. 

SEÇAO m 
Criação e Emissão 

Competencia 

Art. 59. A deliberação sobre emissão de debêntures é da ·com
petência privativa da Assembléia Geral, que ·deverá fixar, obser
vado o que a respeito dispuser o estatuto: 

I - o valor da emissão ou os critérios de determinação do seu 
limite, e a sua divisão em séries, se for o caso; 

n - o número e o valor nominal das debêntures; 
III - as garantias reais ou a garantia flutuante, se houver; 
IV - as condições de correção monetária, se houver; 
V - a converslbllldade ou não em ações e as condições a 

serem observadas na conversão; 
VI - a época e as condições de vencimento, amortização ou 

resgate; 
VII - a época e as condições do pagamento dos juros, da 

participação nos luc.ros, e do prêmio de reembolso, se houver; 
VIII - o medo de subscrição ou colocação, e o tipo das de

bêntures . 
§ 1.0 Na companhia aberta, a Assembléia Geral pode· delegar 

ao Conselho de Administração a deliberação sobre as condições de 
que tratam os números VI a VIII deste artigo e sobre a oportu
nidade da emissão. 

§ 2.0 A Assembléia Geral pode dellberar que a emissão terá 
valor e número de séries Indeterminados, dentro de llmites por ela 
lixados com observância do disposto no art. 60. 

§ 3.0 A companhia não pode efetuar nova emissão antea de· 
colocadas todas ·as debêntures das séries de emissão anterior ou 
canceladas as séries não colocadas, nem negociar nova série da 
mesma emissão antes de colocada a anterior ou cancelado o saldo 
não colocado. 

Limite de Emissão 

Art. 60. l:xcetuados os casos previstos em lei e:;peclal, o valor 
total das emissões de debêntures não poderá ultrapassar o capital · 
social da companhia. 

§ 1.o Esse limite pode ser excedido até alcançar: 
a) oitenta por cento do valor dos bens gravados, próprios ou 

de terceiros, no caso de debênt1,1res com g~rantla real; 
b) setenta por cento do valor contábll do ativo da companhia 

diminuído do montante das suas dividas garantidas por direitos 
reais, no caso de debêntures com garantia flutuante. 

§ 2.0 o limite da alínea a do § 1.0 poderá ser determinado 
em relação à situação do património da companhia depois de 
investido o produto da emissão; neste caso, os recursos ficarão 
sob controle do agente fiduciário dos debenturlstas e serão entre
gues à companhia, observados os limites do § 1.0 , à medida em 
que for sendo aumentado o valot das garantias, · 

I 3.0 A Comissão de Valores Mobiliários poderá fixar outroa 
llmltes para emissões ·de ·debêntures negociadas em bolsa ou ~ 
balcão, ou a serem distribuídas no mercado. 
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§ 4.o Os Um i tcs previstos neste artigo não se apllcam à emts
lão de debêntures subordinadas. 

Escritura de Emi!l!lão 
Art. 61. A companhia. fará constar da escritura de emissão os 

direitos conferidos pelas debêntures, suas garantias e demais cláu
sulas ou condições. 

§ 1.o A escritura de emissão, por Instrumento público ou par
ticular, de debêntures distribuídas ou adm~tldas à. negociação. no 
mercado, terá obrigatoriamente a lntcrvençao de agente flduclarlo 
dos debenturlsta.s rarts. 66 a 70). 

§ 2.° Cada nova série da mesma emissão será objeto de adita-
mento à respectiva escritura. . • 

§ 3.0 A comissão de Valores Moblllárlos poderá aprovar 
padrões de cláusulas e condições que devam ser adotados nas 
escrituras de emissão de debêntures destinadas à negociação em 
bolsa ou no mercado de balcão, c recusar a admissão ao mercado 
da emi:;são que não satisfaça a esses padrões. 

Ret;istro 
Art. 62. Nenhuma emissão de debêntures será feita sem que 

tenham sido so.tisfeltos os seguintes requisitos: 
I - arquivamento. no Registro do Comércio, e publicação da 

ata da assembléia geral que deliberou sobre a em~ão; 
II - Inscrição da escritura de emissão no Registro de Imõvels 

do lugar da sede da companhia; 
III - constituição das garantias reais, se for o caso. 
§ 1.0 Os administradores da companhia respondem pelas per

das e danos causados à. companhia ou a terceiros por in!ração deste 
artigo. 

§ 2.0 O agente fiduciário e qualquer debenturlsta poderão 
promover os registras requeridos neste artigo e sanar as lacunas 
e Irregularidades porventura existentes nos registras promovidos 
pelos administradores da companhia; neste caso, o oficial do re
gistro notlticará a administração da companhia para que lhe 
forneça as indicações e documentos necessarlos. 

§ 3.0 Os aditamentos à escritura de emissão serão averbados 
nos mesmos reglstros. 

§ 4.0 Os Registras de Imúvels manter:io livro especial para 
Inscrição das emi~sões de debêntures, no qual serão anotadas as 
condições essenciais de cada emissão. 

SEÇAO IV 
Forma, Propriedade, Circulação e ónus 

. Art. 63. As debêntures podem ser ao portador ou endossáveis, 
aplicando·se no que couber, o disposto nas Seções V a VII do 
Capitulo III. 

§ 1.0 As debêntures endossáveis serão registradas em livro· 
próprio, mantido pela companhia. 

§ 2.0 As debêntures podem ser objeto de depósito com emissão 
de certificado, nos termos do artigo 43. 

SEÇAO V 
Certificados 

Requisitos 
Art. 64. Os certificados das debêntures conterão: 
I - a denominação, sede, prazo de duração e objeto da com

pánhla; 
II - a data da constituição da companhia e do arquivamento 

e publicação dos seus atos constitutivos; 
III - a data da publicação da ata da assembléia geral que 

deliberou sobre a emissão: 
IV - a data e oficio do Registro de Imóveis em que foi Ins

crita a emissão; 
V - a denominação "Debênture" e a Indicação da sua espécie, 

pelas palavras "com garantia real", "com garantia flutuante", 
"sem preferência" ou "subordinada"; 

VI- a designação da emissão e da série; 
VII - o número de ordem; 
VIII - o valor nominal e a cl::Vusula de correção monetária, 

se houver, as condições de vencimento, amortização, resgate, juros, 
participação no lucro ou prêmio de reembolso, e a época em que 
ser~o devidos; 

IX - as condições de conversibilidade em ações, se for o caso; 
X - a cláusula ao portador, se essa a sua forma; 
XI - o nome do debenturista e a declaração de trnnsterlblll

dade da debênture mediante endosso, se endossável; 

XII - o nome do agente fiduciário dos debenturlstas, se 
houver; 

XIII - a data da emissão do certltlcado e a assinatura de 
dois dlretores da companhia; 

XIV - a autenticação do agente fiduciário, se for o caso. 

Títulos Múltiplos e Cautelas 
Art. 65 .. A companhia poderá emitir certl!lcados de múltlploll 

debêntures e, provisoriamente, cautelas que as representem, satla
fel tos os requisitos do art. 64, 

§ 1.0 os títuios múltiplos de debêntures das companhias 
abertas obedecerão à padronização de quantidade fixada pela 
Comissão de Valores Moblllárlos. 

§ 2.o Nas condições previstas na escritura de emissão com 
nomeação de agente flduclãrlo, os certl!lcados poderão ser substi
tuídos, desdobrados ou grupados. 

SEÇAO VI 
Agente Fiduciário dos Debenturistas 

Requlaltos e Incompatibilidade& 

Art. 66. O agente fiduciário será nomeado e deverá .aceitar 
a !unção na escritura de emissão das debêntures. 

§ 1.0 Podem ser nomeados agentes fiduclárlos as pessoas na
turais que satisfaçam aos requisitos para o exercício de cargo em 
órgão de administração da companhia e as Instituições financeiras 
que, especialmente autorizadas pelo ~anca Central do Brasil, te- · 
nham por objeto a administração ou custódia de bens de terceiros. 

§ 2.o A Comissão de Valores Mobiliários poderá estabelec'er 
que nas emissões de debêntures negociadas no mercado o agente 
fiduciário, ou um dos agentes !lduclárlos, seja Instituição financeira. 

§ 3.o Não pode ser agente fiduciário: 
a) pessoa que já exerça a função em outra emissão da mesma

companhia; 
b) sociedade coligada à companhia emissora ou à Instituição 

que subscreva a emissão para sua distribuição no mercado, e qual-
quer sociedade por elas controlada; _ 

cl credor, por qualquer titulo, da sociedade emissora, ou socie
dade por ele controlada; 

dl sociedade cujos administradores tenham Interesse na com
pahla emissora; 

e) pessoa que, de qualquer outro modo, se coloque em situação 
de contllto de Interesses pelo exercício da !unção. 

§ 4.o O agente fiduciário que, por clrcunstãnclas posteriores à 
emissão, ficar impedido de continuar a exercer a função deverá 
comunicar Imediatamente o fato aos debenturlstas e pedir sua 
substituição. 

Substituição, Remuneração 
e Fiscalização 

Art. 67. A escritura de emissão estabelecerá as condições de 
substituição ·e remuneração do agente ftduclárlo, observadas as 
normas expedidas pela Comissão de Valores Moblllárlos. 

Parágrafo único. A Comissão de Valores Mobiliários fiscali
zará o exercício da função de agente fiduciário das emissões dis
tribuídas no mercado, ou de debêntures negociadas em bolsa ou 
no mercado de balcão, podendo: 

a) nomear substituto provisório, nos casos de vacãncia; 
bl suspender o agente fiduciário de suas funções e dar-lhe· 

substituto, se deixar de cumprir os ·seus deveres .. 

Deveres e Atribuições 
Art. 68. O agente flduclârlo representa, nos termos desta lei 

e da escritura de emissão, a comunhão dos debenturlstas perante 
a companhia emissora. 

§ 1.0 São deveres do agente fiduciário: 
a) proteger os direitos e interesses dos debenturistns, empre

gando no exercício da funçii.o o cuidado e a diligência que todo 
homem atlvo e probo costuma empregar na administração de seus 
próprios bens; 

' bl elaborar relatório e colocá-lo anua~ente à disposição do8 
debenturlstas, dentro de quatro meses do encerramento do exercí
cio social da companhia, lnfotmnndo os ratos relevantes, ocorridos 
áurahte o exercício, relativos à execução das obrigações assumidas 
pela companhia, nos bens garantidores das debêntures e à consti
tuição e aplicação do fundo de amortização, se houver; do relatório 
constara, ainda, declaração do agente sobre sua aptidão para 
continuar no exercício da função; 
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e) notificar oa debentur!Btas, no prazo máximo de noventa 
dias, qualquer lnadlmplemento, pela companhia, de obrigações 
ABBumldas na escritura de emissão. · 

§ 2.0 A escritura de emissão dispOrá sobre o modo de cumprl
mrnto dos deveres· de que tratam as allneas b e c do parágrafo 
anterior. 

I 3.0 O agente fiduciário pode usar de qualquer ação para 
proteger direitos ou defender Interesses dos debenturlstas, sendo
lhe especialmente facultado, no caso de inadlmplemento da com
panhia: 

a) declarar, observadas as condições da escritura de emissão, 
antecipadamente vencidas as debêntures e cobrar o seu principal 
e acessórios; 

b) executar garantias reais, receber o produto da cobrança e 
aplicá-lo no pagamento, Integral ou proporcional, dos debentu
rlstas; 

c) requerer a falência da companhia emissora, se não existi
rem garantias reais; 

d) representar oa debenturlstas em processos de falência, con
cordata, Intervenção ou liquidação extrajudicial da colnpanhla 
emissora, salvo deliberação em ~ontrárlo da assembléia dos deben
turlstas; 

e) tomar qualquer providência necessária para que os deben
turlstas realizem os seus créditos. 

I 4.0 O agente fiduciário responde perante os debentur!stas 
pelos prejuízos que lhes causar por culpa ou dolo no exercício das 
suas !unções. 

§ 5.0 O crédito do agente fiduciário por despesas que tenha 
feito para proteger dlreltOB e Interesses ou realizar crédltOB dos 
debenturlstas será acrescido à divida da companhia emissora, 
gozará das mesmas garantias das debêntures, e preterirá a estas 
na ordem de pagamento. 

§ 6.0 Serão reputadas não escritas as cláusulas da escrl tura 
de emissão que restringirem oa deveres, atribuições e responsabi
lidade do agente !lduclário prevlstoa neste artigo. 

1 Outras Funções 
Art. 69. A escritura. de emissão poderá ainda atribuir ao 

agente fiduciário as !unções de autenticar os certificados de de
bêntures, administrar o fundo de amortização, manter em custódia 
bens dados em garantia e efetuar os pagamentos de juros, amorti
zação e resgate. 

Substituição de Garantias 
e Modificação da Escritura 

Art. 70. A substituição de bens dadoa em garantia, quando 
autorizada na escritura de emissão, dependerá da concordãncla d<' 
agente fiduciário. 

Parágrafo único. O agente fiduciário não tem poderes para 
acordar na modificação das cláusul~ e condições da emissão. 

SEÇAO VII 

Assembléia de Debenturísta.s 
Art. 71. Os titulares de debêntures da mesma emissão ou 

série podem, a qualquer tempo, reunir-se em assembléia a fim de 
deliberar sobre matéria de interesse da comunhão dos debentn
rlsta.s. 

§ 1.0 A assembléia de debenturlstas pode ser convocada pelo 
agente fiduciário, pela companhia emissora, por debenturlstas que 
representem dez por cento, no mínimo, dos títulos em circulação, e 
pela Comissão de Valores Moblllárloa. · 

§ 2.0 Aplica-se à assembléia de debenturlstas, no que couber, 
o disposto nesta lei sobre a assembléia-geral de aclonlstas. 

§ 3.0 A assembléia se Instalará. em primeira convocação, com 
a presença de debenturlstas que representem metade, no mínimo, 
das debêntures em circulação, e, em segunda convocação, com 
qualquer número. 

§ 4.0 O agente fiduciário deverá comparecer à assembléia e 
prestar aos debenturlsta.s as Informações que lhe !orem solicitadas. 

§ 5.0 A escritura de emissão estabelecerá a maJoria necessá
ria, que não será Inferior à metade das debêntures em circulação, 
para aprovar modificação nas condições das debêntures. 

I 6.0 Nas deliberações da assembléia, a cada debênture caberá 
um. voto. 

SEÇAO VIII 
Cédula Plcnoraticlll de Debêntures 

Art. 72. As instituições financeiras autorizadas pelo Banco 
Central do Brasil a efetuar esse tipo de operação poderão emitir 
cédulns garantidas pelo penhor de debêntures, que conferirão aos 

seus titulares direito de crédito contra o emitente, pelo valor noml• 
na! e os juroa nelas estipulados. 

I 1.0 A cédula poderá ser ao portador ou endossó.vel 
§ 2.0 O certificado da cédula conterá as seguintes declarações: 
a) o nome da Instituição financeira emitente e as assinaturas 

doa seus representantes; 
b) o número de ordem, o local e a data da emissão; 
c) a denominação "Cédula Plgnoraticla de Debêntures"; 
d) o valor nominal e a data do vencimento; 
e) os juros, que poderão ser fixos ou variáveis', e as épocas 

do seu pagamento; 
f) o lugar do pagamento do principal e dos juros; 
g) a Identificação das debêntures empenhadas e do seu valor; 
h) o nome do agente fiduciário dos debenturlstas; 
I) a cláusula de correção monetária, se houver; 
j) a cláusula ao portador, se essa for a sua forma; 
I) o nome do titular e a declaração de que a cédula é transfe

rível por endosso, se endossável. 

SEÇAO IX 

Emissão de Debênture!' no Estrangeiro 

Art. 73. Os créditos por debêntures emitidas no estrangeiro, 
com garr.ntla real ou flutuante de bens sttuados·no Brasil, serão 
preteridos pelos credores por obrigações contraídas no Pais, salvo 
se a emissão tiver sido aprovada pelo Banco Central do Brasil ou o 
seu produto tiver sido comprovadamente aplicado em estabele
cimento no território nacional. 

§ 1.0 A emissão de debêntures no estrangeiro, além de obser
var os requisitos do art. 62, requer a Inscrição, no Registro de 
Imóveis, do local da sede ou do estabelecimento, doa demais 
documentos exigidos pelas leis do lugar da emissão, autenticados 
de acordo com a lei aplicável; legalizadas pelo Consulado Brasi
leiro no exterior e acompanhados de tradução em vernáculo, telta 
por tradutor público juramentado; e, no caso de companhia estran
geira., o arquivamento no Registro do Comércio e publicação do ato 
que, de acordo com o estatuto social e a lei do local da sede, 
tenha autorizado a emissão. 

§ 2.0 A negociação, no mercado de capitais do Brasil, de 
debêntures emitidas no estrangeiro, depende de prévia autorlzaç!W 
da Comissão de Valores Mobiliários. 

SEÇAO X 
Extinção 

Art. 74. A companhia emissora fará, nos livros próprios as 
anotações referentes à extinção das debêntures, e manterá arqui
vados, pelo prazo de cinco anos, juntamente com oa documento& 
relativos à extinção, os certificadas cancelados ou os recibos dos 
titulares das contas das debêntures escriturais. 

§ 1.0 Se a emissão tiver agente fiduciário, caberá a este fisca-
lizar o cancelamento dos certificados. · 

§ 2.0 Os ad'mlnlstradores da companhia responderão solida
riamente pelas perdas e danos decorrentes da lnfra.ção do disposto 
neste artigo. 

CAP:!TULO VI 
Bõnus de Subscriçã.o 

Características 

Art. 75. A companhia poderá emitir, dentro do limite de 
aumento de capital autorizado no estatuto to.rt. 160), titulas nego
ciáveis, denominados "bônus de subscrição". 

Parágrafo único. Os bônus de subscrição conferirão aos seus 
titulares, nas condições constantes do certificado, direito de subs
crever ações do capital social, que será exercido mediante o.presen
tação do título à companhia e pagamento do preço de emissão daa 
ações. 

Competência 
Art. 76. A deliberação sobre emissão de bônus de subscrição 

compete à Assembléia Geral, se o estatuto não a atribuir ao Con-
selho de Administração. ' 

Eml9Silo 

Art. 77. Os bônus de subscrição serão alienados pela compa
nhia ou por ela atribuídos, como vantagem adicional, nos subscrl• 
tores de emissões de suas ações ou debêntures. 

Parngrato único. Os nclonlstas da compnnhln gozarão, nos 
termos dos art.s. 172 e 173, de preferência para subscrever o. emissão 
de bõnus. 
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Forma, Propriedade e Circulaçiüt 
Art. 78. Os bónus de subscrição poderão ter forma endossável 

ou ao portador. 

Parágrafo único. Aplica-se ao.~ bónus de subscrição, no que 
couber. o disposto nas Seções V a VII do Capitulo III. 

céj:u ficados 
Art. 79. O certificado de bónus de subscrição conterá as se

guintes declaraçües: 

I - as previstas nos números I a IV do art. 24; 

II - a denominação "Bõnus de Subscrição"; 
III- o número de ordem; 
IV - o número. a espécie e a classe das ações que poderão 

ser su~scrltas. o preço de emissão ou os critérios para sua deter
m!naçao; 

V - a época em que o direito de subscrição poderá ser exer
cido e a data do término do prazo para esse ~xercicio; 

VI - a ci:iusula ao portador. se esta for a sua forma; 
VII - o nome do titular e a declaração de que o titulo é 

transferível por e11dos:<O. se endossável; 
VIII -· a data da emi.-sii.o do certificado e as assinaturas de 

dois diretores. 
CAPíTULO VII 

Constituição da Companhia 

SEÇAO I 
Requisitos Preliminares 

Art. BO. A constituição da companhia depende do cumpri
mento dos srguinte~ requisitos preliminares: 

I - subscriciio. pelo menos por duns pessoas, de todas as ações 
em que se divide o capital social fixado no estatuto; 

II - realização, como entrada, de dez por cento, no mínimo, 
do preço de emissão das ações subscritas em dinheiro; 

III - depósito. no Banco do Brasil S. A., ou em outro estabele
cimento bancário autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários, 
da parte do capital realizado em dinheiro. 

Parágrafo único. O disposto no número II não se aplica às 
companhias para as quais a lei exige realização Inicial de parte 
maior do capital social. 

Depósito da Entrada 
Art. 81. O depósito referido no número III do art. 80 deverá 

ser feito pelo fundador, no prazo de cinco dias contados do recebi
mento das quantias. em nome do subscritor e a favor da sociedade 
em organização. que só poderá levantá-lo apôs haver adquirido 
personalidade jurídica. 

Parágrafo único. Caso a companhia não se constitua dentro 
de seis meses da data do depósito, o banco restituirá as quantias 
depositadas dlretamente aos subscritores. 

SEÇAO II 
Constituição por Subscrição Pública 

Registro da Emissão 
Art. 82. A constituição de companhia por subscrição pública 

depende do prévio registro da emissão na Comissão de Valores 
Mobiliários, e a subscrição somente poderá ser efetuada com a 
Intermediação de instituição financeira. 

§ 1.0 O pedido de registro de emissão obedecerá às normas 
expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários e será instruido 
com: 

al o estudo de viabilidade económica e financeira do empre
endimento; 

bl o projeto do estatuto social; 
cl o prospecto. organizado e assinado pelos fundadores e pela 

Instituição financeira intermediária. 
§ 2.0 A Comissão de Valores Mobiliários poderá condicionar o 

registro a modificações no estatuto ou no prospecto e denegá-lo 
por lnvlabllldade ou temeridade do empreendimento, ou lnido
neldade dos fundadores. 

Projeto do Estatuto 
Art. 83, O projeto de estatuto deverá satillfazer a todos os 

requisitos exigidos para os contratos das sociedades mercantis em 
geral e aos peculiares ils companhias, e conterá as normas pelas 
quais se regerá a companhia. 

Pl'Oiipecto 
Art. 84. O pt·osJwcto deverá mencionar. com precisão e clareza, 

as bases da companhia e os mottvos que justifiquem a expectativa 
de bom êxito do empreendimento, e em esp'eclai: 

I - o valor do capital social a ser subscrito, o modo de sua 
realização, e a existéncla ou não de autorização para aumento 
futuro; 

II - a parte do capital a ser formada com bens, a discrimi
nação desses bens e o valor a eles atribuído pelos fundadores; 

. III -o número. as espécies e classes de ações em que se di vi~ 
d~ra o capital; o valor nominal das ações, ou a Informação de que 
nao terão valor nominal, e o preço da emissão das ações; 

IV - a importância da entrada a ser realizada no ato da 
subscrição; 

V - as obrigações assumidas pelos fundadores. os contratos 
assinados no interesse da futura companhia e as quantias já des

jlendldas e por despender; 

VI - as vantagens particulares. a que terão direito os fun
dadores ou terceiros, e o dispositivo do projeto do -estatuto que 
as regula; · 

VII - a autorização governamental para constituir-se a com
panhia. se necessária; 

VIII - as datas de Início e término. da subscrição e as Insti
tuições autorizadas a receber as entradas; 

IX -.a solução prevista para o caso de excesso de subscrição; 
X - o prazo dentro do qual deverá realizar-se a assembléia 

de constituição da companhia, ou a preliminar para avaliação dos 
bens. se for o caso; 

XI - o nome, nacionalidade. estado civil, profissão e resf
déncla dos fundadores, ou. se pessoa jurídica, a firma ou deno
minação, nacionalidade e sede, bem como o número e espécie de 
ações que cada um houver subscrito; 

XII - a Instituição financeira intermediária do lançamento, 
em cujo poder ficarão depositados os originais do propecto e de 
projeto de estatuto, com os documentos a que fizerem menção, 
para exame de qualquer Interessado. 

Lista, Boletim e Entrada 

Art. 85. No ato da subscrir.ão das ações a serem realizadas em 
dinheiro, o subscritor pagará 'a entrada e assinará a Jlsta ou o 
boletim individual autenticados pela Instituição autorizada a rece
ber as entradas, qualificando-se pelo nome, nacionalidade, resi
déncia, estado civil, profissão e documento de Identidade, ou, se 
pessoa jurídica, pela firma ou denominação, nacionalidade e sede, 
devendo especificar o número das ações subscritas, a sua espécie 
e classe. se houver mais de uma, e o total da entrada. 

Parágrafo único. A subscrição poderá ser feita, nas condições 
previstas no prospecto. por carta à instituição, com as declarações 
prescl'ltas neste artigo e o pagamento da entrada. 

Convocaçiüt de Assembléia 

Art. 86. Encerrada a subscrição e havendo sido subscrito todo 
o capital social, os fundadores convocarão a Assembléia Geral que 
deverá: 

I - promover a avaliaç~o dos bens, se for o caso lart. 8.0
); 

II ·- deliberar sobre a constituição da companhia. 
Parágrafo único. Os anúncios de convocação mencionarão 

hora, dia e local da reunião e serão Inseridos nos jornais em que 
houver sido feita a publicidade da oferta de subscrição. 

Assembléia de Constituição 

Art. 87. A assembléia de constituição instalar-se-á, em pri
meira convocação, com a presença de subscritores que represent~m 
metade, no mínimo, do capital social; e, em segunda convocaçao, 
com qualquer número. 

§ 1.0 Na assembléia, presidida por um dos fundadores e secre
tariada por subscritor, será lida a certidão de depósito de que 
trata o número III do art. BO, bem como discutido e votado o 
projeto de estatuto. 

§ 2.° Cada ação, independentemente de sua espécie ou classe, 
4á direito a um voto; a maioria não tem poder para alterar o pro
jeto de estatuto. 

§ 3.0 Veri!icando-se que fornm observndas as formalidades 
legais e não havendo oposição de subscritores que representem 
mais da metade 'do capital sor.!al, o presidente declarará consti
tuída a companhia, procedendo-se, a _seguir, à eleição dos adminls
tradores e fiscais. 

I 4.0 A ata da reunião, lavrada em duplicata, depois de lida 
e aprovp.da pela assembléia, será assinada por todos os subscritores 
presentes, ou por quantos bastem à validade das deliberações; um 
exemplar ficará em poder da companhia e o outro será destinado 
ao Registro do Comércio. 
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SEÇAO m 
Constituição por Subscrição Particular 

Art. 88. A constituição da companhia por- subscrição parti
cular do capital pode fazer-se por deliberação dos subscritores 
em Assembléia Geral ou por escritura pública, considerando-se fun
dadores todos os subscritores. 

§ 1.o Se a forma escolhida for a de Assembléia Geral, obser
var-se-à o disposto nos arts. 86 e 87, devendo ser entregues à 
assembléia o projeto do estatuto, assinado em duplicata por tOdos 
os subscritores do capital, e as listas ou boletins de subscrição de 
todas as ações. 

§ 2.0 Preferida a escritura pública, será ela assinada por todos 
os subscritores, e conterá: 

a) a qualificação do§ subscritores, nos termos do art. 85; 

b) o estatuto da companhia; 
. c) a reia.çíiO das ações tomadas pelos subscritores, e a lmpor

tãncla das entradas pagas; 
d) a transcrição do recibo do depósito referido no número III 

do art. Bll; 
e) a tran.scr!ção do laudo de avaliação dos peritos, caso tenha 

havido subscrição do capital social em ben.s (art. 8.0 ); 

f) a nomeação dos primeiros admlnlstradores e, quando for 
o caso, dos fiscais. 

SEÇAO IV 

Disposições Gerais 
Art. 89. A Incorporação de Imóveis para formação do capital 

social não exige escritura pública. 
Art. 90. o subscritor pode fazer-se representar na assem

bléia geral ou na escritura pública por procurador com poderes 
especiais. 

Art. 91. 'Nos a tos e publicações . referentes à companhia em 
constituição, sua denominação deverá ser aditada da cláusula 
"em organização". 

Art. 92. Os fundadores e ast ln.stltulções financeiras que par
ticiparem da constituição por subscrição pública reSponderão, no 
ãmblto das respectivas atribuições, pelos prejulzos resultantes da 
1nobserváncla de preceitos legais. 

Parágrafo único. Os fundadOres responderão, solidariamente, 
pelo prejuízo decorrente de culpa ou dolo em atos ou operações 
anteriores à constituição. 

Art. 93. Os fundadores entregarão aos primeiros administra
dores eleitos todos os documentos, livros ou papéis relativos à 
constituição da companhia ou a esta pertencentes. 

cAPlTULO vm 
FormaUdades Complemen~ da Constituição 

Àrquivamento e Pv.bllcação 
Art. 94. Nenhuma companhia poderá funcionar sem que se

jam arquivados e publicados seus atos constitutivos. 
COmpanhia Constituída por Assembléia 

Art. 95. Se a companhia houver sido constltu!da por deli
beração em assembléia geral, deverão ser arquivados no Registro 
do Comércio do lugar da sede: 

I - um exemplar do estatuto ·social, assinado por todos os 
subscritores <art. 88, § 1.0 ) ou, se a subscrição houver sido pública, 
os originais do estatuto e do prospecto, assinados pelo.s fundado
res, bem como do jornal em que tiverem sido publlcado.s; 

II - a relação completa, autenticada pelos fundadores ou 
pelo presidente da assembléia, dos subscritores do capital social, 
com a qualificação, número das ações e o total da entrada de 
cada subscritor (art. 85); 

m - o recibo do depósito a que se retere o número m· do 
artigo· Bll; 

IV - duplicata das atas das assembléias realizadas para a 
avaliação de bens, quando for o caso (art. 8,0 ); 

V - duplicada da ata da assembléia geral dos subscritores 
que houver deliberado a. constituição da companhia Cart. 8'1). 

CompaDhla CCÚ!stiiuída por Escritura Plíblica 
Art. 96. Se a companhia tiver sido canstltulda por escritura 

públléa, bastará o arquivamento de certidão do IDatrumento. 
Rec!siro do Com6relo 

Art. 97. CUmpre ao Re!lstro do Oomérclo examinar ae aa 
prescrições legais foram observadas na constituição da compuhla, 

bem como se no estatuto existem cláusulas contrárias à. lei, à 
ordem pública e aoa bons costumes. 

f 1.0 Se o arquivamento for negado, por Inobservância de 
prescrição ou exigência legal ou por Irregularidade verltlcada na 
constituição da companhia, os primeiros administradores deverão 
convocar Imediatamente a Assembléia Geral para sanar a falta ou 
Irregularidade, ou autorizar as providências que se fizerem ne
cessárias. A Instalação e funcionamento da assembléia obedcceró. 
ao disposto no art. 87, devendo a deliberação ser tomada por 
acionlstas que. representem, no minimo, metade do capital social. 
Se a falta for do estatuto, poderá ser sanada na mesma assem
bléia, a qual deliberará, ainda, sobre se a companhia deve promo
ver a responsabilidade c i vil dos fundadores ( art. 92) • 

f 2.0 Com a segunda via da ata da assembléia e a prova 
de ter sido sanada a falta ou Irregularidade, o Registro do Co
mércio procederá ao arquivamento dos atos constitutivos da com
panhia . 

f 3.0 A criação de sucursais, tlllais ou agências, observado 
o disposto no estatuto, será arquivada no Registro de Comércio. 

Publicação e Transferência de Bens 
Art. 98. Arquivados os documentos relativos à constituição da 

companhia, os seus administradores providenciarão, nos .trinta 
dias subseqüentes, a publicação, em órgão oficial do local da sua 
sede, dos mesmos documentos e da certidão do arquivamento. 

I 1.0 Um exemplar do órgão oficial deverá ser arquivado no 
Registro do Comércio. 

f 2.0 A certidão dos atos canstltutlvos da companhia, pas
sada pelo Registro do Comércio em que foram arquivados, seró. 
o documento hábll para a transferéncla, por transcrição no Re
gistro Público competente, dos bens com que o subscritor tiver 
contrlbuldo para a formação do capital social Cart. 8.0 , § 2.0 ). 

f 3.0 A ata da Assembléia Geral que aprovar a incorpora~ão 
deverá. Identificar o bem com precisão mas poderá. descrevê-lo 
sumariamente, desde que seja suplementada por declaração, assi
nada pelo subscritor, contendo todos os elementos necessários para 
a transcrição no Registro Pública. 

ResponsabUidade dos Primeinls Administr:u1ores 

Art. 99. Os primeiros administradores são solidariamente res
ponsáveis perante a oompanhla pelos prejuízos causados pela de
mora no cumprimento das formalidades complementares à sua 
-constituição. 

Parágrafo único. A companhia não responde pelos atos ou 
operações praticados pelos primeiros administradores antes de 
cumpridas as formalidades de constituição, mas a Assembléia 
Geral poderá deliberar em contrário. 

CAP1TULO IX 

Livros Sociais 

Art. 100. A companhia deve ter, além dos livros obrigatórios 
para qualquer comerciante, os seguintes, revestidos das mesmas 
formalidades legais: 

I - os livros de "Registro de Ações Nominativas" e "Registro 
de Ações Endossáveis", para Inscrição, anotação ou averbação: 

a) do nome do aclonista e do número das suas ações; 

11) das entradas ou prestações de capital realizado; 

c) das conversões de ações, ·tle uma em outra forma, espécie 
ou classe; 

d) do resgate, reembolso e amortização das ações, ou de sua 
aquisição .pela companhia; 

e) tias mutações operadas pela alienação ou tr:msferêncla 
de ~ões; 

I) do penhor, usufruto, fldelcomlsso, da alienação tiduclárla. 
em garantia ou de qualquer õnus que grave as ações ou obsto 
sua negociação; 

II - o livro de "Transferência de Ações Nominativas", JPO.ra 
lançamento dos termos de transferência, que deverão ser assi
nados pelo cedente e pelo cesslonãrio ou seus lcgitlmos repre
sentantes; 

m - o livro de "Registro de Po.rtes Benc!lclô.rlas Nominatl
vaa", e o de ''Transterênclu. de Partes Beneflcló.rias Nominativas", 
111 tiverem sido emitidas, observando-se, em ambos, no que couber, 
o disposto nos números I e II deste artigo; 
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IV - os livros rlc "Registro de Partes Beneficiárias Endos
sáveis", de '·ReglHtro de Debcnturcs Endosslivels", e "Registro de 
Bónus de Subscrl~iio Endoss:ivels", sr. tiverem sido emitidos pela 
companhia, observando-se, no que couber, o disposto sobre o 
"Livro de Registro de Ar,ões Endossãvels"; · 

v - o livro de "Atas .das Assembléias Gerais"; 
VI - o livro de "l?res~,;~a· dos Aclonlstas"; 
VII - os livros de ."At:ÍS' das Reuniões do Conselho de Adml

nlstraçiio", se houver; e· de'. "Atas das Reuniões da Dlretorla";. 
VIII - o livro de "'Atas ·e·fureceres do Conselho Fiscal". · 
§ 1.0 A qual!Juer· pessoa serão dadas certidões dos assenta

mentos constantes dos livros mencionados nos números I a IV, e 
por elas a companhia poderá cobrar o custo do serviço. 

§ 2.0 Nas companhias abertas, os livros referidos nos nítmc
ros I a IV deste arUgo poderão ser substituídos, observadas o.s 
normas expcdiaas pela Comissão de Valores Mobiliários, por re
gistras meca-nizados ou cletrõnicos. 

Escrituração do Agente Emissor 

Art. 101. O agente emissor de certificados tart. 271 poderá 
substituir os livros referidos nos niimeros I a IV do artigo 100 
pela sua escrituração e manter, mediante sistemas adequados, 
apruvados pela Comissão de Valores MobUlarlos, os registras de 
proprlednde das ações, partes bene!iclurlas. debéntures e bõnus 
de subscrição, devPndo uma vez por ano preparar llsta dos seus 
titulares, com o número dos títulos de cada um, a qual será enca
dernada. autenticada no Registro do Comércio e arquivada na 
companhin 

§ 1.0 Os termos de transferência de ações nominativas pe
rante o agente emissor poderão ser lavrados em folhas soltas, à 
vista do certificado da ação, no qual serão averbados a transfe
rência e o nome e quallflcaçiio do adquirente. 

§ 2." Os termos de transferência em folhas soltas serão en
cadernados cm ordem cronológica, em llvros autenticados no Re
gistro do Comércio e arquivados no agente emissor. 

A~ões Escriturais 

Art. 102. A instituição financeira depositária de ações escri
turais deverá fornecer à companhia, ao menos uma vez por ano, 
cópia dos extratos das contas de depósito das ações e a lista 
dos aclonlstas com a quantidade das respectivas ações, que serão 
encadernadas em livros autenticados no Registro do Comercio e 
arquivadas na Instituição financeira. 

Fiscalização e Dúvidas no Registro 

Art. 103. Cabe à companhia verlticar a regularidade das 
transfcrencias e da constituição de direitos ou ónus sobre os 
valores mobiliários de sua emissão; nos casos dos artigos 27 c 34, 
essa atribuição compete. respectivamente. ao agente emissor de 
certificados e à Instituição financeira depositária das ações es
criturais. 

Parágrafo único. As dúvidas suscitadas entre o acionlsta, ou 
qualquer interessado, e a companhia, o agente emissor de certl
!lcados ou a Instituição financeira depositaria das ações escri
turais, a respeito das averbações ordenadas por esta lei, ou sobre 
anotações, lançamentos ou transferências de ações, partes bene
flclárl!lS, debêntures. ou bónus de subscrição, nos Uvros de registro 
ou trans!erêncla. serão dirimidas pelo juiz competente para so
lucionar as dúvidas levantadas pelos oflclals dos reglstros públi
cos. excetuadas as questões atinentes à substiincla do direito. 

Responsabilidade da Companhia 
Art. 104. A companhia é responslivel pelos prejuízos que cau

sar aos Interessados por vielas ou Irregularidades verlticadas nos 
livros de que tratam os números I a IV do artigo 100. 

Parágrafo único. A companhia deverá dlllgenclar para que 
os atos de emissão e substituição de certificados, e de transferên
cias e averbações nos livros sociais, sejam praticados no menor 
prazo possível, não excedente do fixado pela Comissão de Valores 
Moblllurlos, respondendo perante aclonlstas e terceiros pelos pre
juízos decorrentes de atrasos culposos. 

Exibição dos Livros 

Art. 105. A exibição por Inteiro dos livros da companhia pode 
ser ordenada judicialmente sempre que, a requerimento de aclo
nistas que representem, pelo menos, cinco por cento do capital 
social, sejam apontados a tos violadores da lei ou do estatuto, ou 
haja fundada suspeita de graves Irregularidades praticadas por 
qualquer dos õrgãos da companhia. 

CAPíTULO X: 
Aciunistas 

SEÇAO I 
Obriga~·ão de Rc:tliznr o C:tpitul 

Condi•:iics e 1\lora 

Art. 106. O aclonlsta é obrigado a realizar. nas condie(ocs 
previstas no estatuto ou no bolettm de snbtiCririio, a prestaç<LO 
correspondente as acões subscritas ou adquiridas. 

§ 1,0 Se o estatuto e o boletim forem omlosos quant.o ao 
montante da prestação c ao prazo ou data do pagamento, caber:i. 
aos órgãos da administração cfctuar chamada, mediantl' avisos 
publicados na imprensa. por tri's vezes, no mínimo, !lxnndo prnw, 
não Inferior a trinta dias, para o pagamento. 

§ 2.0 O aclonlsta que não fizer o pagamento nas condiçôes 
previstas no estatuto ou boletim, ou na chnmnda, ficará de pleno 
direito constituído em mora. sujeitando-se no pagamento dos juros, 
da correção monetária e da muita que o estatuto determinar, esta 
não superior a dez por cento do valor da prestação. 

Acionista Remisso 
Art. 107. Verificada a mora do aclonlsta a companhia pode, 

ii sua escolha: 
I - promover contra o aclonlsta, e os que com ele forem 

solidariamente responsáveis tart. 1081, processo de exccuçáo pnra 
cobrar as lmportiinclas devidas, servindo o boletim de subscrição 
e o aviso de chamadn como titulo extrajudicial nos tennos do 
Código de Processo Civil; ou 

II - mandar vender as ações em bolsa de valores, por conta 
e risco do aclonlsta. 

§ 1.0 Será havida como não escrita, relativamente a compa
nhia. qualquer estipulação do estatuto ou do boletim de subsct·i
ção que exclua ou limite o exercício da opção prevista neste arti
go, mas o subscritor de boa-fé terá nção, contra os responsáveis 
pela estipulação, para haver perdas e danos sofridos. sem pre
juízo da responsabUidade penal que no caso couber. 

§ 2.0 A venda será feita em lellão especial na bolsa de va
lores do lugar da sede social, ou, se não houver. na mais próxi
ma, depois de publlcudo aviso, por trés vezes, com antecedência 
mínima de três dias. Do produto da venda serão deduzidos as 
despesas com a operação e, se previstos no estatuto, os juros, 
correção monetária e multa. ficando o saldo à disposição do ex
aclonlsta. na sede da, sociedade. 

§ 3.o E facultado ii companhia, mesmo após lnicluda a co
brança j udlclal, mandar vender a ação em bolsa de valores; a 
companhia pode ró. também promover a cobranca j udlcial se as 
ações oferecidas em bolsa não encontrarem tomador, ou se o 
preço apurado não bastar para pagar os débitos do acionista. 

§ 4.o Se a companhia não conseguir, por qualquer dos meios 
previstos neste artigo, a integralizacão das ações. poderá dcclaní
las caducas e fazer sua,s as entradas realizadas, mtegraliznndo-as 
com lucros ou reservas, exceto a legal: se não tiver lucros e re
servas suficientes, terá o prazo de um ano pnra colocar n..' ações 
caídas em comlsso, findo o qual, não tendo sido encon tmdo com
prador, a Assembléia Geral deliberara sobre a redução do capital 
em importância correspondente. 

Responsabilidade dos Alienantes 
Art. 108. Ainda quando negociadas !lS ações. os alienantes 

continuarão responsáveis. solidariamente com os adquirentes, pelo 
pagamento das prestações que faltarem para integralizar as ações 
transferidas. 

Parágrafo único. Tal responsabilidade cessará, cm rl'lação a 
cada alienante, no fim de dois anos a contar da data da trans
ferência das ações. 

SEÇAO II 
Direitos Essenciais 

Art. 109. Nem o estatuto social nem a Assembleia Geral pode
rão privar o aclonlst.a dos direitos de; 

I - participar dos lucros sociais; 
n - participar do acervo da companhia, em caso de liquida

ção; 
III - tlscallzar, na forma prevista nesta lel, a gestiio dos ne

gócios sociais: 
IV - preferência para a subscrição de ações, partes benefl

cló.rlas conversíveis em ações, debêntures conversíveis em ações e 
bônus de subscrição, observado o disposto nos artigos 172 c t73; 

V - retirar-se da sociedade nos casos prevl..~tos nesta lei. 
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§ 1.0 As ações de cada classe conferirão Iguais direitos aos 
seus titulares. 

f 2.0 Os meios, processos ou ações que a lei confere ao aclo
nista para assegurar os seus direitos não podem ser elididos pelo 
estatuto ou pela Assembléia-Geral. 

SEÇAO III 
Direito de Voto 

Disposições Gerais 
Art. 110. A cada ação ordinária corresponde um voto nas 

dellbel·ações da Assembléia Geral. 
§ 1.0 O estatuto pode estabelecer limitação ao número de 

votos de cada aclonlsta. 
§ 2.0 l!: vedado atribuir voto plural a qualquer classe de ações. 

Ações Preferenciais 
Art. 111. O estatuto poderá deixar de conferir às ações pre

ferenciais algum ou alguns dos direitos reconhecidos às ações 
ordinárias, Inclusive o de voto, ou conferi-lo com restrições, ob
servado o disposto no artigo 109. 

§ 1.0 As ações preferenciais sem direito de voto adquirirão 
o exercício desse direito se a companhia, pelo prazo previsto no 
estatuto, não superior a três exercícios consecutivos, deixar de 
pagar os dividendos fixos ou mínimos a que fizerem jus, conser
vando-o até o pagamento, Inclusive dos atrasados, se os dividen
dos forem cumulativos. 

f 2.0 Na mesma hipótese e sob a mesma condição do § 1.0 , 

as ações preferenciais com direito de voto restrito terão suspen
sas as limitações ao exercício desse direito. 

§ 3.0 O estatuto poderá estipular que o disposto nos §I 1.0 e 
2.0 vigorará a partir do término da Implantação do empreendi
mento Inicial da companhia. 

Não Exercício de Voto pelas Ações &AI Portador 
Art. 112. Somente os titulares de ações nominativas, endos

sáveis e escriturais poderão exercer o direito de voto. 
Parágrafo único. Os tltul,ares de ações preferenciais ao por

tador que adquirirem direito de voto de acordo com o disposto 
nos H 1.0 e 2.0 do artigo 111, e enquanto dele gozarem, poderão 
converter as ações em nominativas ou endossáveis, Independen
temente de autorização estatutária. 

Voto das Ações Empenhadas 
e Alienadas Fiduciarlamente 

Art. 113. O penhor da ação não Impede o acionlsta de exer
cer o direito de voto; será licito, todavia, estabelecer, no contrato, 
que o aclonista não poderá, sem consentimento do credor plgno
raticlo, votar em certas deliberações. 

Parágrafo único. o credor garantido por alienação flduclá
rla da ação não poderá exercer o direito de voto; o devedor so
mente poderá exercê-lo nos termos do contrato. 

Voto das AÇões Gravadas COIIL Usufruto 
Art. 114. O direito de voto da ação gravada com usufruto, 

se não for regulado no ato de constituição do gravame, somente 
poderá ser exercido mediante prévio acordo entre o proprietário 
e o usufrutuário. 

Abuso do Direito de Voto 
e Conflito de Interesses 

Art. 115. O aclonlsta deve exercer o direito de voto no In
teresse da companhia; conslderar-se-á abusivo o voto exercido 
com o fim de causar dano à companhia ou a outros aclonlstas, 
ou de obter, para si ou para outrem, vantagem a que não faz jus 
e de que resulte, ou possa resultar, prejulzo para a companhia 
ou para óu tros aclonlstas. 

§ 1.0 O aclonlsta não poderá votar nas deliberações da As
sembléia. Geral relativas ao laudo de avaliação de ben~ com que 
concorrer para a formação do capital social e à aprovaçao de suas 
contas como administrador, nem em quaisquer outras que pude
rem beneficiá-lo de modo particular, ou em que tiver Interesse 
conflltante com o da companhia. 

§ 2.0 Se todos os subscritores forem condóminos de bem com 
que concorreram para a. !onnação do capital social, poderão apro
var o laudo, sem prejuízo da responsabilidade de que trata o 
I 6.o do artigo a.o 

1 3.0 O aclonlsta responde pelos danos causados pelo exer
cício abusivo do direito de voto, ainda que seu voto não haja pre
valecido. 

§ 4.0 A deliberação tomada em decorrência do voto de aclo
nlsta que tem Interesse confltante com o da companhia é anulá
vel; o aclonlsta. responderá pelos danos causados e será obrigado 
a transferir para a companhia as vantagens que tiver auferido. 

SEÇAO IV 
Acionista Controlador 

Deveres 

Art. 116. O acionista controlador ·deve usar o poder com o 
fim de fazer a companhia. realizar o seu objeto e cumprir sua fun
ção social, e tem deveres e responsabilidades para com os aclonls
tas minoritários, a empresa, os que nela trabalham e a comuni
dade em que atua, cujos direitos e Interesses deve lealmente res
peitar e atender, 

Parágrafo único. Entende-se por aclonlsta controlador a pes
soa, natural ou jurldlca, ou o grupo de pessoas vinculadas por 
acordo de voto, ou sob controle comum, que: 

a) é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo 
pennanente, a maioria dos votos nas del!berações da Assembléia 
Geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da com
panhia; e 

b) usa efetlvamente seu poder para dirigir as atlvldades so
ciais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia. 

Responsabilidade 

Art. 117. O aclonlsta controlador responde pelos danos cau
sados por atos praticados com abuso de poder. 

f 1.0 São modalidades de exercício abusivo de poder: 
a) orientar a companhia para fim estranho ao objeto social 

ou lesivo ao Interesse nacional, ou levá-la a favorecer outra so
ciedade, brasileira ou estrangeira, em preJuízo da participação dos 
aclonlstas minoritários nos lucros ou no acervo da companhia, 
ou da economia nacional; 

b) promover a liquidação de companhia próspera, ou a trans
fonnação, Incorporação, fusão ou cisão da companhia, com o fim 
de obter, para si ou para outrem, vantagem Indevida, em pre
juízo dos demais aclonlstas, dos que trabalham na empresa ou 
dos Investidores em valores mobiliários emitidos pela companhia; 

e) promover alteração estatutária, emissão de valores mobi
U6rlos ou adoção de politicas ou decisões que não tenham por 
fim o lntere~ da companhia e visem a causar prejuízo a aclo
nlstas minoritários, aos que trabalh~.m na empresa ou aos Inves
tidores em valores mobiliários emitidos pela cQmpanhia; 

d) eleger administrador ou fiscal que sa.be,i.fuapto, moral ou 
tecnicamente, ou que devesse saber, pela notor~dàde do fato; 

e) Induzir, ou tentar Induzir, administrador ou fiscal a pra
ticar ato Ilegal, ou, descumprindo seu.s deveres definidos nesta 
lei e no estatuto, promover, contra o Interesse da companhia, sua 
ratificação pela Assembléia Geral; · 

f) contratar com a companhia, dlretamente ou através de 
outrem, ou de sociedade na qual tenha Interesse, em condições de 
favorecimento ou não eqültatlvas; 

·r> aprovar ou fazer aprovar contas Irregulares de adminis
tradores, por favorecimento pessoal, ou deixar de apurar denúncia 
que saiba ou devesse saber procedente, ou que justifique fundada 
suspeita de Irregularidade. 

§ 2.0 No caso da alínea e do § 1.0 , o administrador ou fiscal 
que praticar'o ato Ilegal responde solidariamente com o aclonista 
controlador. 

f 3.0 O aclonlsta controlador que exerce cargo de adminis
trador ou fiscal tem também os deveres e responsabilidades 
próprios do cargo. · 

SEÇAO V 
Acordo de Acionistas 

Art. 118. Os acordos de aclonlstas, sobre a compra e venda 
de suas ações, preferência para adquiri-las, ou exercício do direito 
de voto, deverão ser observados pela companhia quando arquivados 
na sua sede. 

§ 1.0 As obrigações ou ónus decorrentes desses acordos so
mente serão oponíveis a terceiros depois de averbados nos livros 
de registro e nos certificados das ações, se emitidos. · 

§ 2.0 Esses acordos não poderão ser Invocados para eximir 
o aclonlsta de responsabilidade no exercício do direito de voto 
(art. 115) ou do poder de controle <arts. 116 e 117). 

§ 3.0 Nas condições previstas no acordo, os aclonlstas podem 
promover a execução especifica das obrigações assumidas. · 

§ 4,0 As ações averbadas nos termos deste artigo não poderão 
ser negociadas em bolsa ou no merendo de balciio. 

I 5.0 No relatório anual, os órgãos da administração da com
panhia aberta Informarão à Assembléia-Geral as disposições sobre 
politica de reinvestimento de lucros e distribuição de dividendos, 
constantes de acordos de aclonistas arquivados na companhia. 

_J 
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SEÇAO VI 

Represcnt:'.çã.o de Aclonlsta Rtsldenta 
· ou Domlc!Uado no Exterior 

Art. 119. O ac!onlsta residente ou domiciliado no exterior 
deverá. manter, no Pais, representante com poderes para receber 
citação em ações contra ele propostas com fundamento nos pre
ceitos desta Lei. 

P:migrafo único. O. exerciclo; no Brasil, de quaisquer direitos 
de aclonlstas, confere ao mandatário ou representante legal.qua
lida.de para receber citação judicial. 

SEÇAO VII 
Saspensã.~ do Exercício de Direitos 

Art. 120. A Assembléia-Geral poderá suspender o exercicio 
dos direitos do aclonlsta que deixar de cumprir obrigação Imposta 
pela lei ou pelo estatuto, cessando a suspensão Jogo que cumprida 
a obrigação. 

CAPtTULO XI 

Assembléia-Geral 

SEQAO I 

Disposições Gerais 
Art. 121. A Assembléia-Geral, convocada e Instalada de 

acordo com a lei e p estatuto, tem poderes para decidir todos os 
negócios relativos ao objeto da companhia e tomar. as resoluções 
que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento. 

Competência Privativa 
Ar~ 122. Compete privativamente à Assembléia-Geral: 
I - reformar o estatuto social; 
II - eleger ou destituir, a qualquer tempo, os administradores 

e fiscais da companhia, ressalvado o disposto no número n do 
art. 142; 

III - tomar, anualmente, as contas dos admlnlstrad!)res, e 
deliberar sobre as demonstrações financeiras por eles apresenta
das; 

IV - autorizar a emissão de debêntures; 
V - suspender o exercício dos direitos do aclonlsta Cart. 120); 

VI - delloerar sobre a avaliação de bens com que o aclonlsta 
concorrer para a formação do capital social; 

VII - autorizar a emissão de partes beneficiárias; 
_VIII - deliberar sobre transformação, fusão, Incorporação e 

clsao 'da companhia, sua dissolução e liquidação, elege.r e destituir 
liquidantes e julgar-lhes as .contas; · 

IX - autorizar os administradores a confessar fa.lência e pedir 
concordata. · 

Parágrafo único. Em caso de urgência, a confissão de falên
cia. ou o pedido de concordata poderá. ser formulado pelos admi
nistradores, com a concordância do aclonlsta controlador, se hou
ver, convocando-se imediatamente a Assembléia-Geral, paro. ma~ 
nlfestar-se sobre a matéria. 

Competência para Convocação 
Art. 123. Compete E.O Conselho de Administração, se houver, 

ou aos diretores, observado o disposto no estatuto, convocar a· As
sembléia-Geral. 

Parágrafo único. A Assembléia-Geral pode também ser con
vocada: 

al pelo Conselho Fiscal, nos casos previstos no número V, do 
art. 164; · 

bl por qualquer aclonlsta, quando os administradores retar
darem, por mais de sessenta dias, a convocação, nos casos previstos 
em lei ou no estatuto; 

c) por acionlstas que representem cinco por cento, no mínimo, 
do capital votante, quando os administradores nii.o atenderem, 
no prazo de oito dias, o pedido de convocação que apresentarem, 
devidamente fundamentado, com Indicação das matérias a serem 
tratadas. 

Modo de Convocação e Local 

Art. 124. A convocação far-se-ã mediante anúncio publicado 
por três vezes, no minimo, contendo, além do local, data e hora. 
da assembléia, a ordem elo dia, e, no caso de reforma. do estatuto, . 
a indicação da matéria. 

§ 1.0 A primeira convocação da assembléia-geral deverá ser 
feita com oito dias de nntccedêncla, no minlmo, contado o pra.Zo 
da publicação do primeiro anúncio; não se reallzando a assem
bléia,· seró. publicado novo anúncio, de segunda convocação, com 
antecedência minlma de cinco dias. 

I 2.0 Salvo motivo de força maior, a assembléia-geral reaU
zar-se-ã no edificlo onde a companhia tiver a. sede; quándo hou
ver de efetuar-se em outro, os anúncios Indicarão, com clareza, o 
lugar da reunião, que em nenhum caso poderá. realizar-se fora da 
localidade da sede. 

§ 3.0 Nas companhias fechadas, o acionista que rcprescntt1r 
cinco por cento, ou ma.ls, do capital social, será convocado por 
telegrama ou carta registrada, expedidos com a. an teccdéncia pre
vista no I 1.0 , desde que o tenha solicitado, por escrito, à com
P!~I!hla, com a ln.dlcação do endereço completo e do prazo de 
vlgencia do pedido, não superior a dois cxercicios sociais, e reno
vável; essa convocação não dispensa a publicação do aviso previs
to no I 1.0 , e sua Inobservância dará. ao acionlsta direito de haver, 
dos administradores da companhia, indenização pelos prejuizos 
sofridos. 

I 4.0 Independentemente das forma.lldadcs previstas neste 
artigo, será considerada regular a assembléia-geral a que com
parecerem todos os aclonlstas. 

Quorum de Instalação 
Art. 125. Ressalvadas as exceções previstas em lei, a Assem

bléia. Gera.! Instala-se, em primeira convocação, com a presença 
de aclonistas que representem, no minimo, um quarto do capital 
social com direito de voto; em segunda convocar.ão lnsta.lar-se-á. 
com qualquer número. · 

Parágrafo único. OS acionlstas sem direito de voto podem 
comparecer à Assembléia Geral e discutira a matéria submetida à 
deliberação. 

Lerltima.ção e Representação 
Art. 126. As pessoas presentes à assembléia deverão provar a 

sua qualidade de aclonlsta, observadas as seguintes normas: 
I - os titulares de ações nominativas exibirão, se exigido, 

documento hábil de sua Identidade; 
II - os titulares de ações cndossãvels exibirão, além do do

cumento de Identidade, se exigido, os respectivos certificados, ou 
documento que prove terem sido depositados na sede social ou em 
Instituição tlnancelra designada nos anúncios de convocação, con
forme determinar o estatuto; 

IU - os titulares de ações ao portador exibirão os respectivos 
certitlcados, ou documento de depósito nos termos do número II; • 

IV - os titulares de ações escriturais ou em custódia nos ter
mos do artigo 41, além do documento de Identidade, exibirão, ou 
depositarão na companhia, se o estatuto o exigir, comprovante ex
pedido pela Instituição financeira depositãria. 

I 1.0 O aclonlsta pode ser representado na Assembléia Geral 
por procurador constituído há. menos de um ano, que seja aclo
nista, administrador da companhia ou advogado; na companhia. 
aberta o procurador pode, ainda, ser Instituição tlnanceira, caben
do ao administrador de fundos de Investimento representar os con
dóminos. 

§ 2.° Compete ã' Comissão de Valores Mobiliários expedir nor
mas sobre pe<Udos, mediante anúncios publlcados ou correspon
dência, a. acionlstas de companhias abertas, de ou torga de pro
curações para representação em Assembléia Geral. 

I 3.0 Têm qualidade para comparecer à assembléia os repre
sentantes lega.ls dos aclonlstas. 

· Livro de Presença 
Art. 127. Antes de abrir-se a assembléia, os acionlstas assi

narão o "Livro de Presença", indicando o seu nome, nacionalidade 
e residência, bem como a quantidade, espécie e classe das ações de 
que forem titulares. 

Mesa 
Art. 128. Os traba.lhOs da assembléia serão dirigidos por Mesa 

composta, salvo disposição diversa do estatuto, de presidente e se
cretário, escolhidos pelos aclonlstas presentes. 

Quorum das Deliberações 
Art. 129. As deliberações da Assembléia Geral, ressalvadas 

as exceções previstas em lei, serão tomadas por maioria absoluta 
de votos, não se computando os votos em branco. 

I 1.0 O estatuto da companhia fechada pode aumentar o 
quorum exigido para certas deliberações, desde que especi!lque as 
matérll!.ll. . · 

I 2.0 No caso de empate, se o estatuto não estllbelecer proce
dimento de arbitragem e não contiver norma diversa,. a assembléia 
será convocada, com lnterva.lo minlmo de dois meses, para votar a 
deliberação; se permanecer o empate e os acionlstas não concorda
rem em cometer a decisão a um terceiro, caberó. ao Poder Judlcló.
rio decidir, no Interesse da companhia. 

Ata d11 Assembléia 
Art. 130. Dos trabalhos e deliberações da assembléia será. 

lavrada, ·em livro próprio, ·ata assinada pelos membros da Mesa e 
pelos aclonlstas presentes. Para validade da ata é suficiente a as-
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slna.tura de quantos bastem para constituir a maioria necessária 
para as deliberações tomadas na assembléia. Da ata tirar-se-ão 
certidões ou cópias autênticas para os fins legais. 

'1 1.0 A ata poderá ser lavrada na forma. de sumário dos fatos 
ocorridos e conter a transcrição apenas das deliberações tomadas, 
desde que: 

a) os documentos ou propostas submetidos à assembléia, assim 
como as declarações de voto ou dissidência, referidos na ata, sejam 
numerados seguidamente, autenticados .pela mesa e por qualquer 
aclonlsta que o solicitar, e arquivados na companhia; 

b) a Mesa, a pedido de aclonlsta Interessado, âutentique exem
plar ou cópia de proposta, declaração de voto ou dissidência, ou 
protesto apresentado. 

I 2.0 A Assembléia Geral da companhia aberta pode' autorizar 
a publicação de ata com omissão das assinaturas dos aclonlstas. 

1 3.0 Se a ata não for lavrada na forma permitida pelo § t.o, 
poderá ser publicado apenas o seu extrato, com o sumário dos fatos 
ocorridos e a transcrição das deliberações tomadas. 

Espécies de Assembléia 

Art. 131. A Assembléia Geral é ordinária, quando tem por 
objeto as matérias previstas no artigo 132, e extraordinária nos de
mais casos. 

Parágrafo único. Desde que conste expressamente da con
vocação, e obedecidas as normas relativas à Assembléia Geral Ex
traordinária, qualquer assunto de competência desta poderá ser 
discutido e votado na Assembléia Geral ordinária. 

SEÇAO II 
Assembléia Geral Ordinária 

Objeto 
Art. 132. Anualmente, nos quatro primeiros meses seguintes 

·ao término ·do exerciclo social, deverá haver uma Assembléia Geral 
para: 

I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir 
e votar as demonstrações !lnancelras; 

II - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício 
e a distribuição de dividendos; 

III - eleger os administradores e os membros do Conselho 
Fiscal, quando for o caso; 

IV - aprovar a concessão da expressão monetária do capital 
social c art. 168>. 

Documentos da ·Administração 
Art. 133. Os administradores devem comunicar, até um mês 

antes da data marcada para a realização da Assembléia Geral or
dinária., por anúncios publicados na forma prevista. no artigo 124, 
que se acham à disposição dos aclo·nlstas: 

I - o relatório da administração sobre os negócios sociais e 
os principais fatos administrativos do exercício finde; 

II. - a cópia das demonstrações financeiras; . 
III - o parecer dos auditores Independentes, se houver. 
I 1.0 Os anúncios Indicarão o local ou locais onde ·os aclo

nlstas poderão obter cópias desses documentos. 
I 2.0 A companhia remeterá cópia desses documentos aos 

aclonlstas que o pedirem por escrtto, nas condições previstas no 
I 3.0 do artigo 124. · 

§ 3.0 Os documentos referidos neste artigo serão publicados 
até cinco dias, pelo menos, antes da data. marcada. para. a reali
Zação da Assembléia. Geral. 

I 4.0 O relatório da administração deverá Indicar a denomi
nação e o 'local da sede das socled~es nas quais a companhia. 
exerce cargo de administração. 

I 5.o A Assembléia Geral'que reunir a totalidade dos aclonistas 
poderá. considerar sanada a falta de publicação dos anúncios ou 
a Inobservância dos prazos referidos neste artigo; mas é obrigató
ria a publicação dos documentos antes da realização da assembléia. 

Prooedlmento 
Art. 134. Instalada a Assembléia Geral, proceder-se-á, 'se re

querida por qualquer aclonlsta, à leitura dos documentos referidos 
no artigo 133 e do parecer do Conselho Fiscal, se houver, os quais. 
serão submetidos pela mesa a discussão e votação. 

I 1.o Os "dmlnlstradores da companhia, ou ao menos um 
deles, e o auditor Independente, se houver, deverão est,ar presentes 
à.assembléla para atender a pedidos de esclarecimentos de aclonls
tas, mas os administradores não poderão ·votar, como a"Cionlatas ou 
procuradores, os documentos reteridos neste artigo. 

. I 2.0 Se a assembléia tiver necessidade de outros esclarecimen
tos, poderá adiar a deliberação e ordenar diligências; também será 
adiada a deliberação, salvo dispensa dos aclonistas presentes, na 
hipótese de não .comparecimento de administrador, membro do 
Conselho Fiscal ou .auditor Independente. 

§ 3.0 A aprovação, sem reserva, das demonstrações financeiras 
e das contas, exonera de responsabilidade os administradores e 
fiscais, salve erro, dolo, fraude ou simulação (art. 287). 

I 4,0 Se a assembléia aprovar as demonstrações financeiras 
com modificação no montante do lucro do exercício ou no valor 
das obrigações da companhia, os administradores promoverão, den
tro de trinta dias, a republicação das demonstrações, .com as reti
flcações deliberadas pela assembléia; se a destinação dos lucros 
proposta pelos órgãos de administração não lograr aprovação ( art. 
177, § 3,0 ), as modltlcações Introduzidas constarão da ata da as
sembléia. 

I 5,0 A ata da Assembléia Geral Ordinária será arquivada no 
Registro do Comércio e publicada. 

SEÇAO III 
Assembléia Geral Extraordinária 

Reforma do Estatuto · 
Art. 135. A :Assembléia Geral Extraordinária que tiver por 

objeto a reforma do estatuto somente se Instalará. em primeira. 
convocação com a presença de aclonlstas que representem dois 
terços no mínimo, do capital com direito a voto, mas poderá Ins
talar-se em segunda com qualquer número. 

1 1.o Os atos relativos a reformas do estatuto, para valerem 
contra terceiros, ficam sujeitos às formalidades de arquivamento 
e publicação, não podendo, todavia, à falta de cumprimento dessas 
rormalidades ser oposta, pela companhia ou por seus .aclonlstas, 
á terceiros de boa-fé. 

. 1 2.o Aplica-se aos atos de reforma do estatuto o disposto no 
artigo 97 e seus §§ 1,0 e 2.0 e no artigo 98 e seu § 1.0 

Quorum QuaUficadG 

Art. ias. t necessária a aprovação de aclonlstas que repre
sentem metade, no mínimo, das açõcs com direito de voto, se 
maior "quorum" não' for exigido pelo estatuto da companhia .fe
chada, para deliberação sobre: 

I - criação de ações preferenciais ou aumento de classe exis
tente sem guardar proporção com as demais, salvo se já previstos 
ou autorizados pelo estatuto; 

II - alterações nas preterênclas, vantagens e condições de 
resgate ou amortização de uma ou mais classes de ações prere
renclals, ou criação de nova classe mais favorecida; 

III - criação de partes beneficiárias; 
IV - alteração do dividendo obrigatório; 
V - mudança do objeto da companhia; . 
VI -Incorporação da companhia em outra, sua fusão ou ·cls~o; 
'VII - dissolução da companhia ou cessação do estado de li-

quidação; 
VIII- participação em ~rupo de sociedades (art~ 266), 
§ 1.o Nos casos dos números I e II, a eficácia da deliberação 

depende de prévia aprovação, ou da ratificação, por titulares ·de 
mais da metade da classe de ações preferenciais Interessadas,· re\1-
nldos em assembléia especial convodada e Instalada com as fo'r
malidades desta lél, · 

§ 2.o A Comissão de Valores Mobiliários pode autorizar a rll
dução do "quorum" previsto neste artigo no caso de companlila. 
aberta com a propriedade das ações dispersas no mercado e cujas 
três últimas assembléias tenham sido realizadas com a presença de 
aclonlstas representando menos da metade das ações com direito 
a. voto. Neste caso, a autOrização da Comissão de Valores Mobiliá
rios será. mencionada nos avisos de convocação e a deliberação 
com "quorum" reduzido somente poderá ser adotada em terceira 
convocação. 

1 3,o. o disposto no 1 2.o não, se aplica às assembléias especiais 
de aclonlstas preferenciais de que trata o I 1.0 

Direito de Retirada 
Art, 137. A aprovação das matérias previstas nos números I, 

II e IV a VIII do artigo 136 dá ao aclonlsta dissidente direito de 
retirar-se da companhia, mediante reembolso do valor ele suas 
ações . <art. 45), se o reclamar à companhia· no prazo de trinta 
dias contados da publicação da ata da Assembléia GeraL 

I 1.o O aelonlsta dissidente de deliberação da assembléia, 
,Inclusive o titular de ações preferenciais sem direito a voto,. pode 
pedir o reembolso das ações de que, comr.rovadamente, era titu-
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Jar na data da assembléia, ainda que se tenha abstido de votar 
contra a deliberação ou não tenha comparecido à reunião, . 

1 2.o Se os adonlstas dissidentes, findo o prazo para se ma
nifestarem, representarem um décimo ou mais do capital social, 
é facultado aos órgãos da administração convocar, nos dez dias 
subseqUentes, a Aasembléla Geral, para reconsiderar ou ratificar a 
deliberação. 

1 3,o Decairá do direito de retirada o aelonlsta que o não 
exercer no prazo fixado. 

CAP1TULO XII 

Conselho de Administração e Dlretorla 

Administração da (lompanhla 
Art. 138. A administração da companhia competirá, conforme 

dispuser o estatuto, ao Conselho de Administração e ~ Dlretorla, 
ou somente à Dlretorla. 

§ 1.o o conselho de Administração é órgão de deliberação 
coleglada, sendo a representação da companhia privativa dos di
retores, 

§ 2.o O estatuto da companhia com capital autorizado deverá 
Adotar o Conselho de Administração. 

§ s,o A Comissão de. Valores Mobiliários poderá determinar a 
adoção do Conselho de Administração pelas companhias abertas, 
assinando-lhes prazo· razoável para alteração do estatuto. 

Art. 139, As atribuições e poderes conferidos por lei aos ór
gãos de administração não podem ser outorgados a. outro órgão, 
criado por lei ou pelo estatuto. 

SEÇAO I 

Cclnselho de Administração 
Composição 

Art. 140. O Conselho de Administração será composto por, no 
mlnlmo, três membros ,eleitos pela Aasembléla Geral e por ela des
tltuiirels a qualquer tempo, devendo o estatuto estabelecer: 

I - o nmnero de conselheiros, ou o máXImo e mínimo permi
tidos, e o processo de escolha e substituição do Presidente do 
Conselho; 

II - o modo de substituição dos Conselheiros; 
m - o prazo de gestão, que não poderá ser superior a três 

anos, permitida a reJeição; 
IV - as normas sobre convocação, Instalação e funcionamento 

do conselho, que deliberará por maioria de votos. 
Voto Múltiplo 

Art. 141, Na eleição dos conselheiros, é facultado aos aclo
nlstas que representem, no mlnlmo, um décimo do capital social 
com direito a voto, esteJa ou não previsto no estatuto, requerer 
a adoção do processo de voto múltiplo, atribuindo-se a cada ação 
tantos votos quantos seJam os membros do Conselho, e reconhecido 
·ao aclonlsta direito de cumular os votos num só candidato ou 
distribuí-los entre vários. 

. § 1.o A faculdade prevista neste artigo deverá ser exercida 
pelos aclonlstaa até quarenta e oito horas antes da Assembléia 
Geral, cabendo à mesa que dirigir os trabalhos da assembléia ln
formar previamente aos aclonlstas, à vista do "Livro de Presença", 
o número de votos necessários para a eleição de cada membro do 
Conselho. 

1 2.0 Os cargos ,que, em virtude de empate, não forem preen
chidos, serão obJeto de nova votação, pelo mesmo processo, obser
vado o disposto no f 1.0 , ln fine. 

1 3,o Sempre que a eleição tiver sido realizada por esse pro
cesso, a destituição de qualquer membro do Conselho de Adminis
tração da Aasembléla Geral Importará destituição dos .demais 
membros, procedendo-se a nova eleição; nos demais casos de vaga, 
Dia havendo suplente, a primeira Assembléia .Geral procederá a 
nova eleição de todo o Conselho. 

· Competênela 
Art. lf2. Compete ao Conselho de Administração: 
I - fixar a orientação geral dos negócios da companhia; 
II - eleger e destituir os dlretores da companhia e fixar-lhes 

aa atribuições, observado o que a respeito dispuser o estatuto; 
m - fiscalizar a gestão dos dlretores, examinar, a qualquer 

tempo, os livros e papeis da companhia, solicitar Informações 
sobre contratAI• celebrados ou em via de celebração, e quaisquer 
outros atos; 

.IV - convocar a Assembléia Geral quando Julgar conveniente, 
ou no caso do art. 132; 

' 

V - manifestar-se sobre o relatório da administração e aa 
contas da Dlretorla; 

VI -manifestar-se previamente sobre atos ou contratos, quan
do estatuto assim exigir; 

VII - deliberar, quando autorizado pelo estatuto, sobre a 
emissão de ações ou de bõnus de subscrição; 

VIII - autorizar, se. o estatuto não dispuser em contrário, a 
alienação de bens de atlvo permanente, a constituição de õnus 
reais, e a prestação de garantias a obrigações de terceiros; 

IX - escolher e destituir os auditores Independentes, se 
houver. 

Parágrafo único. Serão arquivados no Registro do Comércio e 
publicadas as atas das reuniões do Conselho de Administração que 
contiverem deliberação destinada a produzir efeitos perante ter-

SEÇAO II 
Diretor!a 

Composição 
Art. 143. A Dlretorla será composta por dois ou mais dlreto

res, eleitos e destltuívels a qualquer tempo pelo Conselho de .Ad
ministração ou, se Inexistente, pela Assembléia Geral, devendo o 
estatuto estabelecer: 

I - o número de dlretores, ou máximo e o mínimo permitidos; 
II- o modo de sua substituição; 
III - o prazo de gestão, que não será superior a três anos, 

permitida a reeleição; 
IV'- as atribuições e poderes de cada dlretor. 
1 1.0 Os membros do Conselho de Administração, até o má

ximo de um terço, poderão ser eleitos para cargos de dlretores. 
§ 2.0 O estatuto pode estabelecer que determinadas decisões, 

de competência dos dlretores, sejam tomadas em reunião da Dl-
retorla. r 

Representaçãe 
Art. 144. No silêncio do estatuto e lnexlstlndo deliberação do 

Conselho de Admlnstração lart. 142, n.o II e parágrafo único), 
competirão a qualquer dlretor a representação da companhia e a 
prática dos atos necessários ao, seu funcionamento regular. 

Parágrafo único. Nos limites de suas atribuições e poderes, 
é !leito aos dlretores constituir mandatários- da companhia, de
vendo ser especificados no Instrumento os atos ou operações que 
poderão praticar e a duração do mandato que, no caso de man
dato Judicial, poderá ser por prazo Indeterminado. 

SEÇAO m 
Administradores 

Normas Comuns 
Art. 145. As normas relativas a requisitos, Impedimentos, ln

vestidura, remuneração, deveres e responsabilidades dos adminis
tradores aplicar-se a conselheiros e dlretores. 

Re11ulsltos e Impedimentos 
Art. 146. Poderão ser eleitos para membros dos órgãos de lld

mlnlstração pessoas ·naturais ou jurídicas, aclon!stas ou não, de
vendo no mínimo dois terços dos membros do Conselho de Admi
nistração e todos os dlretores sei' pessoas naturais residentes no 
País ou pessoas jurídicas brasileiras, e o Presidente do Conselho 
de Administração ser pessoa natural residente no País. 

Parágrafo único. A ata da Assembléia Geral ou da reunião 'do 
Conselho de Administração que eleger administradores deverá 
conter a qualificação de cada um dos eleitos e o prazo ·de gestão, 
ser arquivada no Registro do Comércio e publicada. 

Art. 147. A pessoa jurídica eleita para cargo de administra
dor exercerá suas atribuições através da pessoa natural que de
signar, destituir; ou substituir; em qualquer hipótese, a designa
ção, destituição ou substituição só produzirá efeito perante terceiro 
após arquivamento do ato no Registro do Comércio, e o designado 
terá os mesmos deveres e responsabilidades do administrador, sem 
preJuizo da responsabilidade solidária da pessoa jurldica que o 
tiver designado. 

Art. 148. Quando a lei exigir certos requisitos para a Inves
tidura em c'!l.rgo de administração da companhia, a Assembléia 
Geral somente poderó. eleger quem tenha exibido os necessários 
comprovantes, dos quais se arqulvaró. cópia autêntica na sede 
social. 

§ 1.o São lnelegívels para os cargos de administração da com
panhia as pessoas Impedidas por lei especial, ou condenadas por 
crime !aUmentar, de prevaricação, peita ou .suborno, concessão, 
peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a proprie
dade, ou a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a 
cargos llúbll~s. 
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I 2.0 São ainda lnelegívels para os cargos de administração 
de companhia aberta as pessoas declaradas lnabllltadas por ato 
da Comissão de Valores Mobiliários. 

1 3.0 O disposto neste artigo se aplica às pessoas naturais 
designadas pelo administrador- pessoa jurídica (art. 1471. 

Garantia da Gestão 
Art. 149. O estatuto pode estabelecer que o exerclclo do cargo 

de administrador deva ser assegurado, pelo titular ou por terceiro, 
mediante penhor de ações da companhia ou outra garantia. 

Parágrafo único. A garantia só será levantada após aprova
ção das últimas contas apresentadas pelo administrador que hou
ver deixado o cargo. 

Investidura 
Art. 150. Os conselheiros e di retores serão Investidos nos seus 

cargos mediante assinatura de termo de posse no Livro de Atas 
do Conselho de Administração ou da Dlretorla, conforme o caso. 

Parágrafo único. Se o termo não for assinado nos trinta 
dias seguintes à nomeação, esta se tornará sem efeito, salvo jus
tificação aceita pelo órgão da administração para o qual tiver sido 
eleito. 

Substituição e Término da Gestão 
Art. 151. No caso de vacância do cargo de conselheiro, salvo 

disposição em contrário do estatuto, o substituto será nomeado 
pelos conselheiros remanescentes e servirá até a primeira Assem
bléia Geral. Se ocorrer vacância da maioria dos cargos, a As
sembléia Geral será convocada para proceder a nova eleição. 

§ 1.0 No caso de vacância de todos os cargos do Conselho de 
Administração, compete a Dlretorla convocar a Assembléia Geral. 

§ 2.0 No caso de vacância de todos os cargos da Dlretorla, se 
a 'companhia não tiver Conselho de Administração, compete ao 
Conselho Fiscal, se em funcionamento, ou a qualquer aclonlsta, 
convocar a Assembléia Geral, devendo o representante do maior 

·número de ações praticar, até a realização da assembléia, os atos 
urgentes de administração da companhia. 

§ 3.0 O substituto eleito para preencher cargo vago comple
tará o prazo de gestão do substituído. 

§ 4.0 O prazo de gestão do Conselho de Administração ou da. 
Dlretorla se estende até a Investidura dos novos administradores 
eleltQs. ' 

Renúncia 
Art. 152. A renúncia do administrador torna-se eficaz, em 

relação à companhia, desde o momento em que lhe for entregue 
a comunicação escrita do renunciante, e em relação a terceiros 
de boa-fé, após arquivamento no Registro de Comércio e publica
ção, que poderão ser promovidos pelo renunciante. 

Remuneração 

Art. 153. A Assembléia Geral fixará o montante _global ou 
individual da remuneração dos administradores tendo em conta 
suas responsabilidades, o tempo dedicado âs suas funções, sua 
competência ·e reputação profissional, e o valor dos seus serviços 
no mercado. 

§ 1.0 O estatuto da companhia que fixar o dividendo obriga
tório em vinte e cinco por cento ou mais do lucro liquido, pode 
atribuir aos administradores participação no luero da companhia, 
desde que o seu total não ultrapasse a remuneração anual dos. 
administradores nem um décimo dos lucros (art. 101) prevalecendo 
o !Imite que for menor. 

§o 2,0 Os administradores somente farão jus a participação 
nos lucros do exercício social em que for pago aos aclonlstas o 
dividendo obrigatório de que trata o art. 203. 

SEÇAO IV 
Deveres e Responsabilidades 

Dever de Diligência 
Art. 154. O administrador da companhia deve empregar, no 

exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem 
atlvo e probo costuma empregar na administração dos seus· pró-
prios negócios. . 

Finalidade das Atribuições e Desvio de Poder 
Art. 155. o administrador deve exercer as atribuições que a 

lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no Interesse 
da companhia, satisfeitas as exigências do bem públlco e da 
função social da empresa. 

I 1.0 O administrador eleito por grupo ou classe de aclonlstas 
tem. para com a companhia, os mesmos deveres que os demais, 
não podendo, ainda que para defesa do Interesse dos que o elege
ram. faltar a esses deveres. 

I 2.0 É vedado ao administrador: 
al praticar ato de liberalidade ii custa da companhia; 

h) aem prévia autorização da Assembléia Geral ou do Conselho 
de Administração, tomar. por empréstimo recursos · ou bens da . 
companhia; ou usar, em proveito próprio, de sociedade em que 
tenha Interesse, ou de terceiros, os seus bens, serviços ou crédito; 

c) receber de terceiros, sem autorização estatutária ou da As
sembléia Geral, qualquer modalidade de vantagem pessoal, direta 
ou indlreta, em razão do exercício do seu cargo. 

• § 3.0 As Importâncias recebidas cllJn lnfraçio ao disposto na 
alinea c do I 2.0 pertencerão à compa~a,, . · . 

I 4.0 O Conselho de Administração QU a Íllretorla podem 
autorizar a prática de atos gratuitos rJI.Zóáveis· em.· beneficio dos 
empregados ou da comunidade de que· ·part:lclpe· a empresa, tendo 
em vista suas responsabilidades sociais.~· . . .. · • 

Dever· de Lea.ldade " 
Art. 156. O administrador deve servir com lealdade à com

panhia e manter r.eserva sobre os seus negócios, sendo-lhe veda!1o: 
I - usar, em beneficio próprio ou de outrem, com ou sem 

prejuízo para a companhia, as oportunidades comerciais de que 
tenha conhecimento em razão· do exercício de seu cargo; 

II - omitir-se no exercício ou proteÇão de direitos da com
panhia ou, visando à obtenção de vantagens, para si ou para 
outrem, deixar de aproveitar oportunidades de negócio de Inte-
resse da companhia; . 

III - adquirir para revender com lucro bem ou direito que 
sabe necessário à companhia, ou que esta tencione adquirir. 

I 1.° Cumpre, ademais, ao. administrador de companhia aber
ta, guardar sigilo sobre qualquer Informação que ainda não ten~a 
sido divulgada para conhecimento do mercado, obtida em razao 
do cargo e capaz de Influir de modo ponderável na cotação de 
obter, para si ou para outrem, vantagem mediante compra ou 
valores mobiliários, sendo-lhe vedado valer-se da Informação para 
venda de valores mobiliários. 

§ 2.0 O administrador deve zelar para que a violação do dis
posto no I 1.0 não possa ocorrer através de subordinados ou ter
ceiros de sua confiança. 

§ 3.0 A pessoa prejudicada em compra e . venda de valores 
mobiliários contratada ·com lnfração do disposto nos 11 1.0 e 2.0 

tem direito de haver do lnfrator indenização por perdas e danos, 
a menos que ao contratar já çonhecesse a Informação. 

Conruto de Interesses 
Art. 157. É vedado ao administrador Intervir em qualquer 

operação social em que tiver Interesse contlitante com o da com
panhia, bem como na deliberação que a respeito tomarem os 
demais administradores, cumprindo-lhe cientificá-los do seu .Im
pedimento e fazer consignar, em ata de reunião do conselho de 
Administração ou da Dlretoria, a natureza e extensão do seu In
teresse. 

§ 1.0 Ainda que observado o disposto neste artigo, o admi
nistrador somente pode contratar com a companhia em condições 
razoáveis ou equitativas, Idênticas às que prevalecem no mercado 
ou em que a companhia contrataria com terceiros. 

1 2.o o negócio contratado com lnfração do disposto. no § 1.0 

ê anulável, e o administrador Interessado será obrigado a trans
ferir para: a companhia liS vantagens que dele tiver auferido. 

Dever de Informar 
Art, 158. o administrador de companhia aberta deve declarar, 

ao firmar o termo de posse, o número de ações, .bõnus de subscri
ção, opções de compra de· ações e debêntures conversíveis em ações, 
de emissão da companhia e de sociedades controladaa ou do mes
mo grupo, de que seja titular. 

1 1.o o administrador de companhia aberta é obrigado a re
~elnr à assembléia geral ordinária, a pedido de aclonlstas que re
presentem cinco por cento ou mala do capital social: 

a> o número dos valores mobiliários de emissão da companhia 
ou ·de sociedades controladas, ou do mesmo grupo, que tiver ad
quirido ou alienado, dlretamente ou através de outras pe680as, no 
exerelclo anterior; 

. b) as opções de compra de ações que tiver contratado ou exer~ 
eldo no exerelclo anterior: . 

c) os·· benefícios ou vante.gens, lndire~ ou complementares, 
que tenha recebido ou esteja recebendo da companhia e de aoc.te~ 
dades coligadas, controladas ou do mesmo grupo; 
· d) as condições dos contratos de trabalho que tenham sido 

firmados pela companhia eom os dlretores e empregados de alto 
nível; 

el quaisquer atos ou· fato.s relevantes nas atlvldades da com~ 
panhla. 
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§ 2.0 Os esclarecimentos prestados pelo administrador pode
rão, a pedido 'de ·qualquer aclonlsta.- ser reduzidos a. escrito~ au
ten tlcados pela mesa da. assembléia., e fornecidos por cópia aos 
solicitantes. ,., •· ' 

§ 3.0 A revelação dos atos ou fatos de que trata este a.rt.lgo 
só poderá ser utilizada no legítimo Interesse da companhia ou do 
llclonlsta, respondendo os solicitantes pel9s abusos que praticarem. 

§ 4.0 Os administradores da companhia aberta. são obrigados 
a comunicar Imediatamente à bolsa de valores e a. divulgar pela 
imprensa qualquer deliberação da Assembléia ·Geral ou dos órgãos 
de administração da companhia, ou fato relevante ocorrido. nos 
seus negócios, que possa Influir, de modo ponderável, na decisão dos 
lnvestidore.~ do mercado de vender ou comprar valores mobiliários. 
emitidos pela companhia. · 

~ 5.0 Os administradores poderão recusar-se a prestar a ln
formação 1~ 1.0, alínea e), ou deixar de divulgá-la f§ 4.0l, se en
tenderem que sua revelação porá em risco interesse legitimo da. 
companhia, cabendo à Comissão de Valores Mobiliários, a pedido 
dos administradores, de qualqul!)' acionista, ou por iniciativa pró
pria, decidir .~obre a prestação de informação e responsabilizar· os 
administradores, se for o caso. 

Responsabilidade. dos Administradores 

Art. 159. O administrador nã~ é pes.soalmente responsável 
pelas obrigações que contrair em nome da. sociedade e em virtude 
de ato regular de gestão; responde, porém, civilmente, pelos pre
juízos que causar, quando proceder: 

I- dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo; 

II - com violação da. lei ou do estatuto. 

§ 1.0 O administrador não é responsável por atos ilicltos de 
outros administradores, salvo se com eles for conivente, se ne
gligenciar em descobri-los ou se, deles tendo conhecimento, deixar 
de agir para impedir a sua prática. Exime-se de responsabilidade 
o administrador dissidente que faça consignar· sua divergência em 
a ta de reunião do órgão de administração ou, não sendo possível, 
dela dê ciência imediata e por escrito a.o órgão da administração, 
ao Conselho Fiscal, se em funcionamento, ou à Assembléia Geral. 

§ 2.0 Os administradores são solidariamente responsáveis pelos 
prejuízos causados pelo não cumprimento dos deveres Impostos 
pela lei para assegurar o funcionamento normal da companhia, 
ainda que, pelo estatuto, tais deveres não caibam a todos eles. 

1 3.0 Nas companhias abertas, a responsabilidade de que trata 
o § 2.0 ficará restrita, ressalvado o disposto no § 4.0, aos adminis
tradores que, por disposição do estatuto, tenham atribuição espe
cifica de dar cumprimento àqueles deveres. 

.! 4.0 O administrador que, tendo conhecimento do não cum
primento desses deveres por seu predecessor, ou pelo administrador 
competente nos termos do § 3.0, deixar de comunicar o fato à As
sembléia Geral, tornar~se-á por ele solidariamente responsável. 

§ 5.0 ·Respó'nãhá solidariamente com o administrador quem, 
com o fim de obter vantagem para si ou para outrem, concorrer 
para a prática de ato com violação da lei ou do estatuto. 

Ação de Responsabilidade 

Art. 160. Compete à companhia, mediante prévia deliberação 
da Assembléia Geral, a ação de responsabilidade civil contra o 
administrador, pelos prejuízos causados ao seu património. 

§ 1.0 A deliberação poderá ser tomada. em Assembléia Geral 
ordinária e, se prevista na ordem do dia, ou for conseqüência di
reta de assunto nela incluído, em Assembléia Geral extraordinária. 

§ 2.0 O administrador ou administradores contra os quais de
~a ser proposta a ação ficarão impedidos e deverão ser substltuidos 
.Ila mesma assembléia. 

§ 3.0 Qualquer acionlsta poderá promover a ação, se não for 
proposta no prazo de três meses da delibere,ção da Assembléia 
Geral 

§ 4.0 Se a :issembléia deliberar não promo~er a ação, poderá 
ela ~cr proposta por aclonistas que representem cinco por cento, 
pelo meno.s, do capital social. 

§ 5.0 Os resultados da ação promovida por acionlsta deferem
se à companhia, mas esta deverá indenizá-lo, até o limite daqueles 
resultados, de todas as despesas em que tiver incorrido, Inclusive 
correção monetária e juros dos dispêndios realizados. 

§ 6.• O juiz poderá reconhecer a exclusão da responsabilidade 
do administrador, se convencido de que este agiu de boa-fé e vi
sando ao Interesse da companhia. 

I 7.0 A ação prevista neste artigo não exclui a que couber ao 
IICionlsta ou terceiro diretamente prejudicado por a.to de adml· 
nistrador. 

órgãos Técnioos e Consultivos 
Art. 161, As normas desta Seção aplicam-se aos membros de 

quaisquer órgãos, criados pelo estatuto, com funções técnicas ou 
destinados a aconselhar os administradores. 

CAPíTULO XUI 
·ConselhO Fiscal 

Composição e Funcionamento 
Art: 162. A companhia terá um Conselho Fiscal e o estatuto 

disporá sobre seu funcionamento, de modo permanente ou nos exer
cicios sociais em que for instalado a pedido de aclonistas, 

§ 1.0 O Conselho Fiscal será composto por três ou mais mem
bros, e suplentes em igual número, acionistas ou não, eleitos pela 
Assembléia Geral. 

§ 2.0 O Conselho Fiscal, quando o funcionamento não !or 
permanente, será instalado pela assembléia geral a pedido de a.clo
nistas que representem, no mínimo,. um décimo das ações com 
direito a. voto, ou cinco por cento das ações sem direito a voto, e 
cada período de seu funcionamento terminará na primeira Assem
bléia Geral ordinária após a sua Instalação. 

§ 3.0 O pedido de funcionamento do Conselho Fiscal, ainda 
que a matéria não conste do anúncio de convocação, poderá ser 
formulado em qualquer Assembléia Geral, que elegerá os seus mem
bros .. 

§ 4.0 Na constituição do Conselho Fiscal serão observadas as 
seguintes normas: 

a) os titulares de ações preferenciais sem direito a voto, ou 
com voto restrito, terão direito de eleger, em votação em separado, 
um membro e respectivo suplente; Igual direito terão os acionlstas 
minoritários, desde que representem, em conjunto, dez por cento 
ou mais das ações com direito a voto; 

· b) os demais acionlstas com direito a voto 'poderão eleger 
número de membros e respectivos suplentes igual ao dos eleitos nos 
termos da alínea a; mais um. 

§ 5;0 Os membros do Conselho Fiscal e seus suplentes exercerão 
seus cargos até a. primeira Assembléia Geral ordinária que se rea
lizar após !1- sua. eleição, e poderão ser reeleitos. 

f 6.0 A função de membro do Conselho Fiscal é lndelegável. 
Requisitos, Impedimentos e Remuneração 

Art. 163. Somente podem ser eleitos para o Conselho Fiscal 
pessoas naturais, residentes no Pais, diplomadas em curso de nível 
universitário, ou que tenham exercido, por prazo mínimo de três 
anos, r.argo de administrador de empresa. 

§ 1.0 Nas localidades em que não houver pessoas habi!!tada.s 
em número suficiente, para o exercício da função, caberá ao juiz 
dispensar a campanhia da satisfação dos requisitos estabelecidos 
neste artigo. 

§ 2.0 Não podem ser eleitos para o Conselho Fiscal. além da.s 
pessoas enumeradas nos parágrafos do artigo 148, membros de 
órgãos de administração e empregados da companhia ou de so
ciedade controlada ou do mesmo grupo, e o cônjuge ou parente, até 
terceiro grau, de administrador da companhia. 

§ 3.0 A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será 
fixada pela Assembléia Geral que os eleger, e não poderá ser inferior, 
para cada membro em exercício, a um décimo da que, em média, 
for atribuída a cada dlretor, não computada a participação nos 
lucros. 

Competência 
Art. 164. Compete ao Conselho Fiscal: 
I - fiscalizar os atos dos administradores e verificar o cum

primento dos seus deveres legais e estatutários; 
II -opinar sobre o relatório anual da administração, fazendo 

constar do seu parecer as informações complementares que julgar 
necessárias ou úteis à deliberação da Assembléia Geral; 

III - opinar sobre as propostas dos órgãos da administração, 
a serem submetidas à Assembléia Geral, relativas a. modificação do 
capital social, emissão de debêntures ou bônus de subscrição, pla
nos de lnvestlmentó ou orçamentos _de ·ca~ltal, dist!ibulção de di
videndos,- transformação, incorporaçao, fusao ou clsao; 

IV - denunciar aos órgãos de administração e, se estes não 
tomarem as providências necessárias para a proteção dos Inte
resses da companhia à Assembléia Geral, os erros, fraudes ou cri
mes que descobrirem', e sugerir· provldêricis úteis à companhia; 

V - convocar a Assembléia Geral ordinária ,se os órgãos da 
administração retardarem por mais de um mês essa convocação, 
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e a extraordinária, sempre que ocorrerem motivos .graves ou ·ur
gentes, incluindo na agenda das assembléias as. matérias que con· 
siderarem necessárias; 

VI- analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais 
demo!llltrações financeiras elaboradas periodlcàmente pela com
panhia; 

VII - examlnar as demoMtrações financeiras do exercício so
cial e sobre elas opinar; 

VIII - exercer essas atribuições, durante a liquidação ,tendo 
em vista as disposições especiais que a regulam. 

1 1.0 Os órgãos de administração são- obrigados a remeter 
aos membros em exercício do Collllelho Fiscal, dentro de dez dias,· 
cópias das atas de suas reuniões e, c;lentro de quinze dias do seu 
recebimento, cópias dos balancetes e demais demo!llltrações fi
nanceiras elaboradas periodicamente e, quando houver, dos rela
tórios de execução de orÇamentos, de produção e de vendas. 

§ 2.o o Conselho Fiscal, a· pedido de qualquer dos seus mem
bros, solicitará aos órgãos de administração esclarecimentos ou 
Informações, assim como a elaboração de demo!llltrações tlnan
celras ·ou contábels. especiais. 

§ a.o os membros do Conselho Fiscal assistirão às reuniões 
do Conselho de Administração, 'se houver, ou da Dlretorla, em que 
se deliberar sobre os assuntos em que devam opinar (n.oa II, m 
e VII). 

1 4,0 Se a companhia tiver auditores Independentes, o Conse
lho Fiscal poderá solicitar-lhes os ·esclarecimentos ou Informações 
que julgar ·necessários, e a apuração de fatos específicos. 

1 5,0 Se a companhia não tiver auditores Independentes, o 
Co!lllelho Fiscal poderá, para melhor desempenho das suas fun-. 
ções, escolher contador ou tlrma de auditoria e fixar-lhes os ho
norários, dentro (ie nivels razoáveis, vigentes na praça e compatí
veis com a dimensão econômlca da companhia, que serão pagos por 
esta. 

§ 6.o o Collllelho Fiscal deverá fornecer ao aclonfsta, ou grupo 
de aclonlstas que representem, no mínimo, cinco por cento do 
capital social, sempre que solicitadas, informações sobre matérias 
de sua competência. 

§ 7.o As atribuições e poderes conferidos pela lei ao Conselho 
Fiscal não podem ser outo~gados' a outro órgão ·da companhia. 

.Pareceres e Representações 
Art. 165. Os membros do Conselho Fiscal, ou ao menos um 

deles, deverão comparecer às reuniões da Assembléia Geral e res
ponder aos pedidos de Informações formulados pelos aclonlstas. 

Parágrafo único. Os pareceres e representações do Conselho 
Fiscal poderão ser apresentados e lidos na Assembléia Geral, ln· 
dependentemente de publicação e alnda Que a matéria não conste 
da Ordem do Dia. 

Deveres e Responsabilidades 
Art. 166. OS membros do Conselho Fiscal têm os mesmos de

veres dos administradores de que tratam os artigos 154 a 157 e 
respondem pelos danos resultantes de omissão no cumprimento 
de seus deveres e de atas praticados com ·culpa ou dolo, ou com 
violação da lei ou do estatuto. 

1 1.0 O membro do Collllelho Fiscal não é respo!lllável pelos 
a tos. llicltos de. outros membros, salvo se com eles for conivente, 
ou se concorrer para a prática do ato. · 

§ 2.0 . A responsabilidade dos membros-do Conselho Fiscal por 
om'lssão no cumprimento de seus deveres é aolldárla, mas. dela .se 
exime o membro dissidente que fizer conalgnar sua divergência 
em ata da reunião do órgão e a comunicar aos órgãos dÍI. adml· 
nfstração e a Assembléia Geral. 

CAPiTULO XIV 

Modificação do Capital Social 

SEÇAO T 
Aumento 

Competencll& 
Art. 1!17. O· capital aoclal pode ser aumentado: 
I - por deliberação da Assembléia Geral ordinária, para cor

reção da expressão monetária do seu valor (art. 168); 
II - por deliberação da Asembléla Geral ou .do Conselho de 

Administração; observado o que a respeito dispuser o estatuto~ 
.nos casos de omissão de ações dentro do limite autorlliado no esta
.tuto (art. 169); 

UI - por conversão, em ações, de debêntures pu partes bene
ficiárias e pelo exerciclo de direitos conferidos por bónus de 
sub.scrlção, ou de opção de compra 'de ações;. 

IV - por deDberação da assembléia geral exuaordlnária con
vocada para decidir sobre reforma do estatuto social, no caso de 
inexlstlr autorização de aumento, ou de estar a mesma esgotada. 

1 .1.0 Dentro dos trinta dias aub.seqüentes à efetivação do au
mento, a companhia requererá ao Registro do Comércio a sua 
averbação, nos casos dos números I a IU, ou o arquivamento da 
ata da assembléia de reforma do estatuto, no caso do número IV. 

1· 2.0 o Conselho Fiscal, se em funcionamento, deverá, salvo 
nos casos do número m, ser obrigatoriamente ouvido antes da 
deliberação sobre o aumento do cap1tal. 

Correçiio Monetária Anual 
Art. 168. A reserva de capital constituída por ocasião do ba

lanço de encerramento do exerciclo social e resultante da correção 
monetária do capital .realizado (art. 183, I 2.0 ) será capitalizada 
por deliberação da Assembléia Geral ordinária que aprovar o ba· 
lanço. · 

1 1.o Na companhia aberta, a capitalização prevista neste 
artigo será feita sem m~dlflcação do numero de ações emitidas. e 
com aumento do valor nominal das ações, se for o caso. 

f 2.o A companhia poderá deixar de capitalizar o saldo da 
reserva correspondente à8 !rações de centavo do valor nominal 
das ações, ou, se não tiverem valor nominal, à !ração inferior a 
um por cento do capital social 

1 a.o se a companhia tiver ações com e sem valor nominal, ·a 
correção do capital correspondénte à ações com valor nominal 
será feita 'separadamente, sendo a reserva resultante capitalizada 
em beneficio dessas ações. 

Capital Autorizado 
Art. 169. O estatuto r;.Jd; t;..,.1tc•r .':~.Ol'lliação para aumento 

do capital :;oclal indeper.u~ntem.:" · ... ; • ~forma estatutária. 
f 1." A autorização deverá e~peciflcar: 
a.) o limite de aumento, em valor do capital ou ·em número 

de ações, e as espécies e classes das ações que poderão ser emitidas; 
b) o órgão competente para deliberar sobre as emissões, qtie 

poderá ser a Assembléia Geral ou o Co!lllelho de Adminlstraçao; 
c) as condições a que estiverem sujeltas as emissões; 
d) os casos ou as condições em que os aclonistas terão direlt.o 

de preferência para subscrição, ou de Inexistência desse di
reito (art. 173) • 

f 2.o o limite •de autorização, quando fixado em valor do ca
pital social, será anualmente corrigido pela Assembléia Geral or
dinária, com base nos mesmos indlces adota.dos na correção do 
capital sociaL · 

1 3.o O estatuto pode prever que a companhia, dentro do U· 
mlte de capital autorizado, e de acordo com plano aprovado pela 
Assembléia Geral, outorgue opção de compra de ações a seus admi· 
nlstradores ou empregados, ou . a pessoas naturais que prestem 
serviços à companhia ou .a sociedade sob seu controle. 

Capitalização de Lucros e Reservas 
Art. 170. o aumento mediante capitalização de lucros ou. de 

reservas Importará alteração do valor nominal das ações ou dl:!trl· 
bulção das ações novas, correspondentes ao aumento, entre aclo-· 
Distas, na proporção de número de ações que possuírem. 

1 ·1.o Na companhia com ações sem valor nommal, .a capita
lização de lucros 9u de reservas poderá ser efetlvada sem modifica-
ção do número de ações. . 

1 2. o As ações dlstribulda.s de acordo com este artigo se eJ/'. 
tenderão salvo cláusula em contrário dos i!llltrumentos que os 
tenham ::Onstltuído, o usufruto, o ·fldelcomlsso, a Inalienabilidade 
e a incomunlcabllldade que porventura gravarem as ações de que 
elas forem derivadas. 

1 s.o As ações que não P!lderem .ser atrlbuidaà por Inteiro a 
cada aclonlsta serão vendidas em bolsa, dlvld1ndo-se o produto 
da venda, proporcionalmente, pelOil titulares das !rações; antes 
da venda, a companhia !lxará prazo, nã,o Inferior a trinta dias, 
durante o qual os aclonlsta.s ;Poderão trallllferlr as fr~ções de ação. 

Aumento JDediiUite Subscrição de Ações 
Art. 171. Depois· de reàllza.dos três quartos, no mlnlmo, do 

capital social, a companhia pode aumentá-lo mediante subscrição 
pública ou particular de ações. 

f 1.o o preço de emissão deve ser fixado tendo· em vista .a 
cotação das ações no mercado, o valor de patrlmõl'lló liquido e aa 
perspectivas de rentabilidade da companhia, sem diluição Injustifi
cada da participação dos antigos aclon'lstas, ainda que tenham 
dtreiJio de preferilncla para subscrevê-laa. 

1 2. o A Assembléia Geral, · quando for de sua competência 
dellberar sobre o aumento, poderá delegar ao Conselho de Adiril· . 
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nlstração a fixação do preço de emissão de ações a serem distribui· 
das no mercado. . 

t 3.• A subscrição de ações para realização em bens será 
liémpre procedida com observância do disposto no artigo 8.0 , e a 
ela se aplicará o disposto nos §§ 2.• e 3.0 do artigo 98. 

§ 4. o As entradas e as prestações da realização das açõea po
derão ser recebidas pela companhia Independentemente de depósi-
to bancário. · 

§ 5.• No aumento de capital observar-se-á, se mediante sub~
erlção pública, o disposto no artigo 82, e se mediante subscrlçao 
particular, o. que a respeito ror dellberado pela Assembléia Geral ou 
pelo Conselho de Administração, conforme dispuser o. estatuto. 

§ 6,0 Ao aumento de capital aplica-se, no que couber, o dis
posto sobre a constituição da companhia, exceto na parte final do 
5 2.0 do artigo 82. 

Direito de Preferência 
Art. 172. Na proporção do número de ações que possuírem, os 

ac!onlstas terão preferência para a subscrição do aumento de ca
Jlltal. 

§ 1.• Se o capital for dividido em ações de diversas espécies 
ClU classes e o aumento for feito por omissão de mais de uma. 
espécie ou classe, observar-se-ão as seguintes normas: 

a) no caso de aumento, na mesma proporção, do número de 
ações de todas as espécies e classes existentes, cada ac!on!sta exer
cerá o direito de preferência sobre ações Idênticas à3 de que for 
possuidor; 

b) se as ações emitidas forem de espécies e classes existentes, 
mas Importarem alteração das respectivas proporções no capital 
social, a prefer.êncla. sera JXerclda sobre ações de espécies e clas
ses Idênticas à3 de que f,:,rem posuldores os aclonlstas, somente 
se estendendo à:s demais se aquelas forem lnsuflclentes para lhes 
assegurar, no capital aumentado, a mesma proporção que tinham 
no capital antes do aumento; 

c) se houver emissão de ações de espécie ou classe diversa. 
das existentes, cada acionlsta exercerá a preferência, na pro
porcão de número de a~ões que possuir, sobre ações de todas as 
espécies e classes do aumento. 

§ 2.0 No aumento mediante capitalização de créditos ou subs· 
crlc;ão em bens, será sempre assegurado aos ·aclonlstas c direito 
de preferência e, se ror o caso, as Importâncias por eles pagas 
serão entregues ao titular do crédito a ser capitalizado ou do bem 
a .ter Incorporado. 

§ 3.0 Os aclon1stas terão direito de preferência para subscri
ção das emissões de debêntures conversíveis em ações, bónus de 
subscrição e partes beneficiárias conversíveis em ações emitidas 
para alienação onerosa; mas na conversão desses titulos em ações, 
ou na outorga e no exercício de opção de compra de ações, não 
haverá direito de preferência. 

§ 4.• O estatuto ou a Assembléia Geral fixará prazo de deca
dência, não Inferior a trinta dias, para o exercício do direito de 
preferência. 

§ 5.• No usufruto e no fldelcomLsso, o direito de preferência, 
quando não exercido peln aclonlsta até dez dias antes do venci
mento do prazo, poderá sê-lo pelo usufrutuário ou fldelcomlssárlo. 

§ 6.• o ac1onlsta poderá ceder seu direito de prefer.êncla. 
§ 7.• Na companhia aberta, o órgão que deliberar sobre a 

emissão mediante subscrição particular deverá dispor sobre as 
sohras de valores mobiliários não subscritos, podendo: 

a) mandar vendê-las em bolsa, em beneficio da compa-
nhia .. ou , 

b) rateá-las, na proporção dos valores subscritos, entre os 
aclonlstas que tiverem pedido, no boletim ou lista de subscrição, 
reserva de sobras; nesse caso, a condição constará dos boletins 
e listas de subscrição e .o saldo não rateado será vendido em bolsa, 
nos termos da alinea anterior. 

§ 8.0 Na companhia fechada, será obrigatório o rateio pre
'Visto na alinea b do § 7.0 , podendo o saldo, se houver, ser subscrito 
por terceiros, de acordo com os critérios estabelecidos pela Assem
bléia Geral ou pelos órgãos da administração. 

Exclusii.o do Direito de Preferência 
Art. 173. O estatuto da companhia aberta que contiver auto

rização para aumento de capital pode prever a emissão, sem di· 
relto de preferência para os antigos aclonlsta~. de ações, debên
tures ou partes beneficiárias conversivels em ações, e bónus de 
sub.~crlção, cuja colocação seja feita mediante: 

I - venda em bolsa de valores ou subscrição pública; ou 
n - permuta por ações, em oferta pública de aquisição de 

controle, nos termos dos artigos 258 a 264. 

Parágrafo único. O estatuto da companhia, ainda que fe· 
chada, pode excluir o direito de preferência para subscrição de 
ações nos tennos de lei especial sobre Incentivos fiscais. 

SEÇAO n 
Redução 

Art. 174. A Assembléia Geral poderá deliberar a redução do 
capital social se houver perda, até o montante dos prejuízos 
acumulados, ou se julgá-lo excessivo. 

§ 1.• A proposta de redução do capital social, quando de Ini
ciativa dos administradores, não poderá ser submetida à delibera
ção da Assembléia Geral sem o parecer do Conselho Fiscal, se 
em funcionamento. 
• § 2.• A partir da deliberação. de redução ficarão suspensos 
os direitos correspondentes à3 ações cujos certificados tenham sido 
emitidos, até que sejam apresentados à companhia para substitui
ção. 

Oposição dos Credores 
Art. 175. Ressalvado o disposto nos artigos 45 e 107, a redu

ção do capital social com restttulgão aos aclonlstas de parte ~o 
valor das ações, ou pela dlmlnulçao do valor destas, quando nao 
tntegralizadas, a lmportãncla das entradas, só se tornará efetlva 
sessenta dias após a publicação da ata da Assembléia Geral que a 
tiver deliberado. 

§ 1.• Durante o prazo previsto neste artigo, os credores qu!
rografárlos por títulos anteriores à data. da publicação da ata. 
poderão mediante notificação, de que se dará ciência ao Registro 
do Comércio da sede da companhia, opor-se à redução do capital, 
decairão desse direito os credores que o não exercerem dentro do 
prazo. 

§ 2.• Findo o prazo, a ata da Assembléia Geral que houver 
deliberado a redução poderá ser arquivada se não tiver havido 
oposição ou, se tiver havido oposição de algum credo.r, desde que 
feita a prova do pagamento do seu crédito ou do deposito judicial 
da. Importância respectiva. 

§ 3.• Se houver em circulação debêntures emitidas pela COJ!I· 
panhla a redução do capital, nos casos previstos neste artigo, nao 
poderá' ser efetlvada sem prévia. aprovação pela maioria dos de
benturlstas, reunidos em assembléia especial. 

CAP!TULO XV 
Exercício Social e Demonst;ações Financeiras 

SEGAO I 
Exercício Social 

Art. 176. O exercício social terá duração de um ano e a data 
do término será fixada no estatuto. 

Parágrafo único. Na constituição da companhia e nos c~s 
de alteração estatutária o exercício social poderá ter durac;ao 
diversa. 

SEÇAO n 
Demons~ões Financeiras 

Disposições Gerais 
Art. 177. Ao fim de cada e~erciclo social, a Dlretorla. tará 

elaborar com base na. escrlturaçao mercantil da companhia, as 
seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir C!,>~ 
clareza a situação do património da companhia e as mutaçoes 
ocorridas no exercício: 

I - balanço patrimonial; 
n - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; 
In - demonstração do resultado do exercício; e 
IV - demonstração das origens e aplicações de recursos. 
§ 1. o As demonstrações de cada exercício serão publica~as 

com a Indicação dos valores correspondentes das demonstraçoes 
do exercício anterior. 

§ 2.• Nas demonstrações, as contas semelhantes poderão ser 
agrupadas· os pequenos saldos poderão ser agregados, desde que 
Indicada á sua natureza e não ultrapassem um décimo do_ valor 
do respectivo grupo de contas; mas é vedada. a utlllzaçao de 
designações ~:enérlcas, como "diversas contas" ou "contas-cor
rentes". 

§ 3.o As demonstrações financeiras registrarão a dest~nação 
dos lucros. segundo a. proposta dos órgãos da. admlnlstraçao, no 
pressuposto de sua aprovação pela Assembléia Geral. 

§ 4.• As demonstrações serão co.mplementadas ~or notas ex
plicativas e outros quadros analíticos ou ·demonstraçoes contábela 
necessários para esclarecimento da Situação patrimonial e doa 
resultados do exe'l'cicio. 
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§ 5.0 A; notas deverão indicar: 
al os principais critérios de aval!ação ,dos elementos pa'trt

mon!a!s, especialmente estoques, dos cálculos de depreciação, amor
tização e exaustüo, de constituição de provlsões para encargos ou 
riscos, e dos aju.~tcs para atender a perdas prováveis na realização 
de elementos do atlvo; 

b) os Investimentos em outras sociedades, quando relevantes 
(art. 248, parágrafo único); 

c) o aumento de valor de elementos do atlvo resultante de 
novas aval!ações lart. 183, § 3.0 ): 

d) os õnus reais constituídos sobre elementos do ativo, as 
garantias prestadas a terceiros c outras responsabil1dades even
tuais ou contingentes; 

e) a taxa de i uros, as datas de vencimentos e as garantias 
das obrigações a longo prazo; 

f) o número, espécies e classes das ações do capital social; 
gl a.s opções de compra de açõcs outorgadas e exercidas no 

excrc!Clo; 
hl os ajustes de exercícios anteriores (art. 187, 1 1.0 ); 

il os eventos subseqüentes à data de encerramento do exer
cício que tenham, ou putisam vir a ter, e!.eito relevante sobre a 
s!tuaçao financeira e os resultados futuros da companhia. 

Eserituração 
Art. 178. A escrituração da companhia será mantida em re

gistres permanentes, com obedléncla aos preceitos da. legislação 
comercial e desta lei e aos princípios de contabll!dade geralmente 
aceitos. devendo observar métodos ou critérios contábels unifor
mes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o 
regime de competéncla. 

§ 1.0 As demonstrações financeiras do exercício em que hou
ver modificação de métodos ou critérios contábels, de efeitos rele
vante.~. deverão indicá-la em nota e ressaltar esses efeitos. 

! 2.0 A companhia observará em reglstros auxll!ares, sem mo
dificação da escrituração mercantU e das demonstrações regula
das nesta lei, as disposições da lei tributária., ou de legl&lação 
especial sobre a ativldade que cons~itul seu objeto, que prescrevam 
metoclos ou critérios contábeis diferentes ou determinem a elabo
ração de outras demonstrações financeiras. 

~ 3.0 As demonstrações financeiras das companhias abertas 
observarão, alrtda, as normas expedidas pela Comissão de Valores 
Mobiliários. e serão obrigatoriamente audltadas por auditores ln
dependentes registrados na mesma Comissão. 

SEÇii.O In 
Balanço Patrimonial 

Grupos de Contas 
Art. 170. No balanço, as contas serão classltlcadas segundo 

os elementos do patrimõnlo que registrem, e agrupadas de modo 
a facilitar o conhecimento e a anállse da situação financeira da 
companhia. 

§ 1.0 No ativo. as contas serão dispostas em ordem decres
cente de grau de liquidez dos elementos nelas registrados, nos 
seguintes grupos: 

al ativo circulante: 
b) ativo realizável a longo prazo: 
e) ativo permanente, dividido em Investimentos, atlvo imo

bilizado e ativo diferido. 
§ 2.0 No passivo, as contas serão classificadas nos seguintes 

grupos: 
ar passivo circulante; 
b) passivo exigível a longo prazo; 
c) resultados de exercicios futuros; 
dl patrlmõnlo liquido. dividido em capital social. reservas de 

capital. re3ervas de reavaliação, reservas de lucros, e lucros ou 
prejuízos acumulados. 

§ 3.0 Os saldos devedores e credores que a companhia não 
tiver direito de compensar serão classificados separadamente. 

Atlvo 
Art. 180. As contas serão classltlcadas do seguinte modo: 
I - no atlvo circulante: as dlsponlbllldades, os direitos real!

závels no curso do exerciclo social subseqUente e as apllcações 
de recursos em despesas do exerciclo seguinte; 

II -- no ativo reallzó.vel a longo prazo: os direitos realizáveis 
o.poo o término do exerciclo seguinte, assim como os derivados de 

vendas, adlan tamentos ou empréstimos a sociedades collgadas ou 
, controladas (art. 244), dlretores, aclonlstas ou participantes no 
lucro ~a companhia, que não constltuirem negócios usuais na ex
ploraçao do: objeto da companhia; 

III - ·em Investimentos: as participações permanentes em 
outras sociedades e os direitos de qualquer natureza, não classifi
cáveis no a.t!vo circulante, e que não se destinem à manutenção 
da a.tlvldade da companhia ou da empresa; 

IV - no atlvo lmoblllzado: os direitos que tenham por objeto 
bens destinados à manutenção das atlvidades da companhia e da 
empresa, ou exercidos com essa flnalldade, Inclusive os de proprle• 
dade lndW!trlal ou comercial; 

V - no a.tlvo diferido: as apl!cações de recursos em despesas 
que contribuirão para a. formação do resultado de ma.Js de um 
exerciclo social, Inclusive os juros pagos. ou creditados aos aclo
n!stas durante o período que anteceder o Início das operações 
sociais. 

Parágrafo único. Na companhia em que o ciclo operacional 
da el!'lpresa tiver duração maior que o exercício social, a classi
flcaçao no circulante ou longo prazo terá por base o prazo desse 
ciclo. 

Passivo Exigível 
Art. 181. As obrigações da companhia, inclusive financia

mentos para aquisição de direitos do atlvo permanente, serão 
c!assiflcadas no passivo circulante. quando se vencerem no exer
ctclo seguinte, e no passivo exigível a. longo prazo, se tiverem 
vencimento em prazo maior, observado o disposto no parágrafo 
único do artigo 180. 

Resultados de Exercícios Futuros 
Art. 182. Serão classificadas como resultados de exercício 

futuro as receitas de exercícios futuros, diminuídas dos custos e 
despesas a elas correspondentes. 

Património Líquido 
Art. 183. A conta do capital social discriminará o montante 

subscrito e, por dedução, a parcela ainda não realizada. 
. ! 1.0 Serão classificadas como reservas de ·capital as contas 

que ··registrarem: 
a) a contribuição do subscritor' de ações que ultrapassar o 

valor nominal e a parte do preço de emissão das ações.sem valor 
nominal que ultrapassar lmportãncla destinada à formação do 
capital social, lnclúslve nos casos de conversão em ações de de
béntures ou partes beneficiárias; 

b) o produto da alienação de partes l>eneflclárlas e bônus 
de subscrição: 

c) o prêmio recebido na. emissão de debêntures; 
d) as doações e as subvenções para investimento. 
§ 2.0 Será ainda registrado .como reserva de capital o resul

tado da. correção monetária do capital realizado, enquanto não 
capl ta.llzado. 

.. § 3.0 Serão classltlcadas como reservas de reavaliação as con
trapartidas de aumentos de valor atribuídos a. elementos do atlvo 
em virtude de novas avaliações com base em laudo nos termos do 
artigo 8.0 , aprovado pela Assembléia Geral. 

§ 4.0 Serão classificadas como reservas de lucros as contas 
constituídas pela. apropriação de lucros da companhia.· 

§ 5.0 As ações em tesouraria. deverão ser destacadas no ba
lanço como dP.dlição da conta. do patrimõnlo liquido que 'registrar 
a. origem dos recursos aplicados na sua aquisição. 

Critérios de Avaliação do AtiYo 
Art. 184. No balanço, os elementos do atlvo serão avaliados 

segundo os seguintes critérios: 
I - os direitos e títulos de crédito, e quaisquer valores mobiliá

rios não classificados como Investimentos. pelo custo de aquisição 
ou pelo nlor de mercado, se este for menor: serão excluídos os 
já ·prescritos e feitas as provisões adequadas para ajustá-lo ao 
valor provável de realização, e será admitido o· aumento do custo 
de aquisição, nté o limite do valor de mercado, para. registro de 
correção monetária., variação cambial ou juros acrescidos: 

II - os direitos que tiverem por obj e to mercadorias e pro
dutos do comércio da companhia., assim como matérias-primas, 
produtos em fabricação e bens em almoxa.rlfado, pelo custo de 
aquisição ou produção deduzido de provisão para ajustá-lo ao valor 
de mercado, quando este for Inferior; 

III - os Investimentos em participação no capital socla.l de 
outras sociedades, ressalvado o disposto nos artigos 249 a 251, pelo 
custo ae aquisição, deduzido de previsão para perdas prováveis 
na realização do seu valor, quando essa .perda estiver comprovada 
como permanente, e que não será modificado em razão do recebi
mento, sem custo para a companhia, de ações ou quotas l>oni
!lca.das; 

,• 
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IV - os demais Investimentos, pelo custo de aquisição, de
duzido de provisão para atender às perdas prová veis na realização 
do seu valor, ou para redução do custo de aquisição ao valor de 
merendo, quando este ror interior; · 

V- os direitos classificados no Imobilizado, pelo custo de aqul
slçãó, deduzido do saldo da respectiva conta de depreciação, amor
tização ou exaustão; 

VI - o atlvo diferido, pelo valor do capital aplicado, deduzido 
do saldo das contas que registrem a sua amortização. 

~ 1.0 Para efeito do disposto neste artigo, considera-se valor 
de mercado: ·· 

a> das matérla&-prlmas e dos bens em almoxarlfado, o preço • 
pelo qual possam ser repostos,· mediante compra no mercado; 

bl dos bens ou direitos destinados à venda, o preço liquido de 
realização mediante venda no mercado, deduzidos os Impostos e 
demais despesas necessárias para a venda, e a margem de lucro; 

cl dos Investimentos, o valor liquido pelo qual possam ser alie
nados a terceiros. 

§ 2.0 A dlmlnulcão de valor dos elementos do atlvo Imobili
zado será registrada periodicamente nas contas de: 

a) depreciação, quando corresponder à perda do valor dos 
direitos que têm por objeto bens físicos sujeitos a desgaste ou 
perda de utilidade por uso, ação da naturzea ou obsolescência; 

b l amortização, quando corresponder à perda do valor do 
capital aplicado na aquisição de direitos da propriedade Indus
trial ou comercial e. quaisquer outros com existência ou exercício 
de duração limitada, ou cujo objeto sejam bens de utilização por 
prazo legal ou contratualmente limitado; 

el exaustão. quando corresponder à perda do valor, decorrente 
tia sua exploração. de direitos cujos objetos sejam recursos mine
rais ou florestais, ou bens aplicados nessa exploração. 

§ 3.0 Os recursos aplicados no atlvo diferido serão amortizados 
periodicamente, em prazo não superior a dez anos, a partir do 
Início da operação normal ou do exercício em que passem a ser 
usufruídos os benefícios deles decorrentes, devendo ser registrada 
a .perda do capital aplicado quando abandonados os empreendi
mentos ou atlvldades a que se destinavam, ou comprovado que 
essas atlvldades não poderão produzir resultados suficientes para 
amortizá-los. 

I 4.0 Os estoques de mercadorias fungíveis destlnad~ à venda 
poderão ser a vnllados pelo valor de mercado quando esse for o 

·costume mercantil aceito pela técnica contábll. 
Critérios de A\•allação do Passivo 

Art. 185. No balanço, os elementos do passivo serão avaliados 
de acordo com os seguintes critérios: 

I - ;:ts obrigações, encargos e riscos, conhecidos ou calculáveis, 
inclusive Imposto de renda a pagar com base no resultado do 
exercício, serão computados pelo valor atuallzado até a data do 
balanço; 

II - as obrigações em moeda estrangeira. com cláusula de 
paridade cam blal, serão convertidas em moeda nacional à taxa 
de câmbio em vigor na data do balanço; 

m - as obrigações sujeitas a correção monetària serão atua
llzadas atê a data do balanço. 

Correção Monetária 
Art. 186. Nas demonstrações financeiras deverão ser consi

derados os efeitos da modificação no poder de compra da moeda 
nacional sobre o valor dos elementos do patrlmônlo e os resultados 
do exercício. 

~ 1.0 Serão corrigidos. com base nos índices de desvalori
zação da moeda nacional reconhecidos pelas autoridades federais: 

a) o custo de aquisição dos elementos do atlvo permanente, 
Inclusive os recursos aplicados no atlvo diferido, os saldos das 
contas de depreciação, amortização e ex11ustão, e as provisões para 
perdas; 

h) os saldos das contas do património liquido. 
§ 2.0 A variação nas contas do património líquido, decor

rente de correção monetária, será acrescida aos respectivos sal
dos, com exceção da correção do capital realizado, que constituirá 
a reserva de capital de que trata o § 2.0 do artigo 183. 

~ 3.0 As contrapartidas dos ajustes de correção monetária 
serão registradas em conta cujo saldo será computado no resultado 
do exercício. 

SEÇAO IV 
Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados 

Art. 187. A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados 
discriminará: 

I - o saldo do inicio do período, os ajustes de exercícios 
anteriores e a corre~ão monetária do saldo Inicial; 

n - as reversões de reservas e o lucro liquido do exercido; 

IU - as transrerénclas para reservas, os dividendos, a par
c~la dos lucros Incorporada ao capital, e o saldo ao fim do pe
rJodo. 

I 1.0 Como ajustes de exercícios anteriores serão conside
rados apenas os decorrentes de efeitos da mudança de critério 
contábll, ou da retlrtcação de erro Imputável a determinado exer
cício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subse
qüentes. 

t 2.0 A demonstração de lucros ou prejuizos acumulados de
verá Indicar o montante do dividendo por ação do capital' social 
e poderá ser Incluída na demonstração das mutações do patrimó
nio liquido, se elaborada e publicada pela companhia. 

SEÇAO V 

Demonstração do Resultado do Exercício 

Art. 188. A demonstração do resultado do exercício discri
minará: 

I - a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das 
vendas, os abatimentos e os Impostos; 

II - a receita liquida das vendas c serviços, o custo das mer
cadorias e serviços vendidos e o lucro bruto; 

III - as despesas com as vendas. as despesas financeiras, 
deduzidas das receitas, as despesas .gerais e administrativas, e 
outras despesas operacionais; 

IV - o lucro ou prejuízo operacional, as receitas e despesas 
não operacionais e o saldo da conta de corrcção monetária 
tart. 186, § 3.o) .. 

V - o resultado -do exercício antes do imposto de renda e a 
provisão para o Imposto; 

VI - as participações de debêntures, empregados. adminis
tradores e partes beneficiárias, e as contribuições para Instituições 
ou fundo de assistência ou previdência de empregados; 

VII - o lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante 
por ação do capital social. 

I 1.0 Na determinação do resultado do exercício serão compu
tados: 

al as receitas e os rendimentos ganhos no período, indepen
dentemente da sua realização em moeda; e 

b) os custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou Incorridos, 
correspondentes a essas receitas e rendimentos. 

§ 2.o O aumento do valor de elementos do ativo em virtude 
de novas avaliações, registrado como reserva de reavallção 
rart. 183, § 3.0 1, somente depois de realizado poderá ser computado 
como lucro para efeito de distribuição de dividendos ou partici
pações. 

SEÇAO VI 

Demonstl'l\ção das Origen's e Aplica~ões de Recursos 
Art. 189. A demonstração das origens e aplicações de re

cursos Indicará as modificações na posição financeira da compa
nhia, discriminando: 

I - as origens dos recursos, agrupados em: 
al lucro do exercício. acrescido de depreciação, amortização 

ou eKaustão e ajustado pela variação nos resultados de exercícios 
futuros; 

b) realização do capital social e contribuições para reservas de 
capital; 

e) recursos de terceiros, originários do aumento do passivo exl
givel a longo prazo, da redução do ntlvo realizável a longo prazo 
e da alienação de Investimentos e direitos do atlvo Imobilizado. 

II - as aplicações de recursos, agrupadas em: 
a) dividendos distribuídos; 
b) aquisição de direitos do atlvo lmobll!zado; 
e) aumento do atlvo realizável a longo prazo, dos Investimentos 

e do atlvo diferido: 
d) redução do passivo exigível-a longo prazo; 
III - o excesso ou Insuficiência rlas origens de recursos em 

relação às aplicações, representando aumento ou redução do ca
pital Cllrculante liquido; 

IV - os saldos, no Início e no IIm do exercício, do atlvo e 
passivo circulantes, o montante do capital circulante líquido e o 
seu aumento ou redução durante o exerciclo. 

iJ 
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CAPITULO XVI 
Lucro, Reservas e Dlvldend011 

SEÇAO I 
Lucro 

Dedução de ]!'rejuizos e Imposto Sobre a Renda 
Art. 190. Do resultado do exercício serão deduzidos, antes 

de qualquer participação, os prejuízos acumulad~s e a provisão 
para o Imposto sobre a renda. 

Parágrafo único. O prejuízo do exerclclo será obrigatoria
mente absorvido pelos lucros acumulados, pelas reservas de lu
cros e pela reserva legal, nessa ordem. 

Participações 
Art. 191. A participação no lucro atribuído a debêntures se

rá determinada com base no resultado de exercíclo. depois das 
deduções de que trata o art. 190. 

. f 1.o As participações estatutárias de empregados, adminis
tradores e partes bene!lclárias serão determinadas, sucessiva
mente e nessa ordem, com base nos lucros que remanescerem 
depois de deduzida a participação anteriormente calculada. 

§ 2.o Aplica-se ao pagamento das participações dos admi
nistradores e . das partes beneficiárias o disposto nos parágrafos 
do art. 202. 

Lucro Líquido 
Art. 192. Lucro líquido do exercício é o resultado do exer

cício que remanescer depois de deduzidas as participações de 
que trata o art. 191. 

Propo'Sta de Destinação do Lucro 
Art. 193.. Juntamente com as demonstrações financeiras do 

exercício, os órgãos da administração da comJJanhla apresenta
.rão à assembléia geral ordinária, observado o disposto nos arts. 
194 a 204 e no estatuto, proposta sobre a destinação a ser dada 
ao lucro liquido do exercício. 

SEÇ.Ii.O II 
Reservas e Retenção de Lucros 

1 Reserva Legal 
Art. 194. Do lucro liquido do exercício, cinco por cento serão 

aplicados, antes de qualquer outra destinação, na constituição 
da reserva legal, que não excederá de vinte por cento" do capital 
social. 

Parágrafo único. A reserva legal tem por fim assegurar a 
Integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para 
compensar prejuízos ou aumentar o capital. 

Reservas Estatutárias 
Art. 195. O esta tu to poderá criar resc:.vas desde que, para 

cada uma: 
I - Indique, de modo preciso e completo, a sua finalidade; 
II - fixe os critérios para determinar a parcela anual dos 

lucros líquidos que serão destinados à sua constituição; e 
III - estabeleça .o limite máximo da reserva. 

Reservas Para Contingências 
Art. 196. A Assembléia Geral poderá, por proposta dós ór

gãos da administração, destinar parte do lucro liquido à forma
ção de reserva com a finalidade de compensar, em exercício fu
turo, a diminuição do lucro decorrente de perda Julgada pro
vável, cujo valor possa ser estimado. 

§ 1.0 A proposta dos órgãos da administração deverá Indi
car a causa da perda prevista e justificar, com as razões de pru
dénc!a que a recomendem, a constituição da reserva. 

§ 2.o A reserva será revertida no. exercício em que deixarem 
de existir as razões que justificaram a sua constituição ou em. 
que ocorrer a perda. 

Retenção de Lucros 
Art. 197. A Assembléia Geral poderá, por proposta dos ór

gãos da administração, deliberar reter parcela do lucro líquido 
do exercício prevista . em orçamento de capital por ela previa-
mente aprovado. · 

1 1.0 O orçamento, submetido pelos órgãos da administra
ção com a J ustlf!cação da retenção de lucros proposta, deverá 
compreender todas as fontes de recursos e aplicações de capital, 
fixo ou circulante, e poderá ter a duração de até cinco exercícios, 
salvo no caso de execução, por prazo maior, de projeto de Inves
timento. 

§ 2.o O orçamento poderá ser aprovado na assembléia geral 
ordinãr!a que deliberar sotlre o balanço do exercício. 

Reserva de Lucros a Realizar 
Art. 198. No exercício em que os lucros a realizar ultra

passarem o total deduzido nos termos dos arts. 194 a 197, a Assem-

blé!a, Geral poderá, por propo~ta dos órgãos da administração, 
destinar o excesso à const!tu!çao de reserva de lucros a realizar. 

Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, são lucros a 
realizar: 

al o saldo credor da conta de registro das contrapartidas 
dos ajustes de correção monetária (art. 186, § 3.0); 

bl o aumento do valor do Investimento em coligadas e con
troladas (art. 249, IIIl; 

c) o lucro em vendas a prazo realizável após o término do 
exercício seg'ulnte. 

Limite da Constituição de Reserva.s e Retenção de Lucros 
Art. 199. A destinação dos lucros para constituição das re

servas ·de que trata o art. 195 e a retenção nos termos do art. 197 
não poderão se.r aprovadas, em cada exercício, em prejuízo da 
distribuição do dividendo obrigatório <art. 2031. 

Limite do Saldo das Reservas de Lucros 
Art. 200. O saldo das reservas de lucros, exceto as para 

cont!ngéncias e de lucros a realizar, não poderá ultrapassar me
tade do capital social; atingido esse limite, a Assembléia delibe
rará sobre a aplicação do excesso 11a !ntegrallzação ou no aumen
to do capital :;ceia!, ou na distribuição de dividendos. 

Reservas de Capital 
Art. 201. As reservas de capital soinente poderão ser uti

lizadas para: 
I- absorção de prejuízos que ultrapassarem os lucros acumu-

lados e as reservas de lucros <art. 190, par. único!; 
II - resgate, reembolso ou compra de ações; 
III - resgate de partes beneficiárias; 
IV - Incorporação ao capital social; 
V - pagamento de dividendo a ações preferenciais, quando 

essa vantagem lhes for assegurada rart. 17. I 5."1. 

Parágrc.fo único. A reserva constituída com o produto da 
venda de partes bene!iclár!as poderá ser destinada ao resgate 
desses títulos. 

SEÇ.Ii.O III 

Dividendos 
Origem 

Art. 202. A companhia somente pode pagar dividendos à 
conta de lucro liquido do exercício, de lucros acumulados e de 
reserva de lucros: e, à conta de reserva de capital, no caso das 
ações preferenciais de que trata o i 5. 0 do art. 17. 

§ 1.o A distribuição de dividendos com inobservância do 
disposto neste artigo Jmpl!ca responsabilidade solidária dos 
administradores e fiscais, que deverão repor à caixa social a lm
portánc!a distribuída, sem prejuízo da. ação penal que no caso 
couber. 

§ 2.o Os acionlstas não são obrigados a restituir os dividen
dos que em boa-fé tenham recebido. Presume-se a má-fe quando 
os dividendos torem distribuidos sem o levantamento do balanço 
ou em desacordo com os resultados deste. 

Dividendo Obri:atõrio 

Art. 203. Os acionistas têm direito de receber como divi
dendo obrigatório. em cada exerciclo, a parcela dos lucros esta
belecida no estatuto, ou, se este for omL'iSO, metade do lucro 
liquido do exercício dlm!nuido ou acrescido dos seguintes valores: 

I_ quota destinada à constituição da reserva legal rart. 194l; 

II - Importância destinada ~ formação de reservas para 
cont!ngénclas rart. 1961, e reversao das mesmas reservas for
madas em exercícios anteriores; 

III - lucros a realizar transferidos para a· respectiva reser
va (art. 198l, e lucros anterlc.rmente registrados nessa reserva 
que tenham sido realizados· no exercic!o. 

1 1.o o estatuto poderá estabelecer o dividendo como ~r
centagem do lucro ou do capital social, ou fixai' outros critérios 
para determina-lo, desde que sejam regulados com precisão e 
minúcia e não sujeitem os ac!onlstas minoritários ao arbítrio dos 
órgãos de administração ou da maioria. 

§ 2.o Quando o estatuto for omisso e a Assembléia Geral 
deliberar altera-lo para Introduzir norma sobre a matéria, o divi
dendo obrigatório não poderá ser Interior a vinte e cinco por 
cento do lucro liquido ajustado nos termos deste artigo. 

§ 3.o Nas companhias fechadas a Assembléia Geral pode, 
desde que ·não haja oposição de qualquer aclon!sta presente. deli
berar a distribuição de dividendo Inferior ao obrigatório nos ter
mos deste artigo, ou a retenção de todo o lucro. 
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§ 4.o O dividendo previsto neste arti~:o não será obrl!!atórlo 
no exerclclo soclnl cm que os órgãos da administração Informa
rem à assembléln geral ordlmirla ser ele tncompn.tível com a 
situação financeira do. companhia. O Conselho Fiscal. se em fun
cionamento. deverá dar parecer sobre essn Informação e, na com
panhia abcrtn. seus administradores encaminharão à Comissão 
de Valores Mob11lárlos, dentro de cinco dias da realização da 
Msembléla Ocml, exposição justl!lcatlva da inlormaçilo transml-
~da à Assembléia. . · 

1 5.o Os lucros que deixarem de ser distribuídos nos termos 
'o 1 4,0 serão re!!lstrndos como reserva especial e, se não absor
lldos por prc,\uizos em exercícios subseqüentcs. deverão ser pagos 
:orno dividendo o.sslm que o permitir a situação financeira da 
:ompnnhla. · 

Diyidend()S de Açiies Preferenciais 
Art. 204. O disposto nos arts. 195 a 198 e 203 não prejudi

:nrá o direito dos aclonL~to.s preferenciais de receber os dlvlden
los lixos ou mínimos a que tenham prioridade, inclusive os atra
ados, se cumulo.tlvos. 

Dividendos Intermediários 
Art. 205. A companhia que, por força de lei ou de disposi

ão estatutária. levantar balanço semestral. poderá declarar. por 
lellberação dos ór.gãos de administração, se autorizados pelo es
atuto, dividendo a conta do lucro apurado nesse balanço. 

Parágrafo único. O estatuto poderá autorizar os órgãos de 
,dmlnlstrnção a declarar dividendos int<!rmediárlos, à conta de 
ucros acumulados ou de reservo.s de lucros existentes no último 
1alanço anual ou semestral. 

ragamento de Dividendos 
Art. 200. A companhia pagará o dividendo de ações nomi

mtivo.s à pessoa que, na data do ato de declaração do dividendo, 
stlver Inscrita como proprietária ou usufrutuária da ação. 

§ 1.o Os dividendos poderão ser pagos por cheque nomlna
ivo remetido por via postal para o endereço comunicado pelo 
.clonlsta à companhia, ou mediante crédito cm conta-corrente 
:incaria aberta ~m nome do acionlsta. 

I 2.0 Os dividendos das acões em custódia bnncária ou em 
epóslto nos termos dos arts. 4Í e 43 serão pagos pela companhia 

Instituição financeira depositária, que será responsável pela 
ua entrega aos titulares das ações deposito.do.s. 

§ 3.0 O dividendo deverá ser pago, salvo deliberação em 
ontrárlo da Assembléia Geral, no prazo de sessenta dias da data 
m que for declarado e, em qualquer co.so, dentro do exercício 
Jcial. 

CAPlTULO XVII 
Dissolução, Liquidação e Extinção 

SEÇAO I 

Dissolução 
Art. 207. Dissolve-se a companhia: 
I- de pleno direito: 
a) pelo término do prazo de duração; 
b) nos co.sos previstos no estatuto; 
e) por deliberação da Assembléia Oeral (art. 136, número VII); 
d) pela existência de um único acionL~ta. verificada em as-

embléia geral ordinarin, se o minimo de dois não for reconstituído 
té à do ano ser;uinte, ressalvado o disposto no o.rtlgo 252; 

c) pela extinção, na forma da lei, da autorização para fun
lonar; 

II - por decisão judicial: 
a) quando anulada a sua constituição, em ação proposta por 

,ualquer o.clonista: 
b) quando provado que não pode preencher o seu !!m, em 

.ção proposta por acionistas que representem cinco por cento ou 
nals do co.pl tal social; 

c) em co.so de falência, na forma. prevista na respectiva lei; 
III. -· por decisão de autoridade administrativa competente, 

10s co.sos e na forma previstos em lei especial. 
Efeitos 

Art. 208. A companhia dissolvida conserva a personalidade 
uridica, nté a extlnçüo, com o fim de proceder à liquldo.ção. 

SEÇAO II 
Liquidação 

Liquidação pelos órgãos da Companhia 
Art. 209. Sllenclnndo o estatuto, compete à Assembléia Oe

ai, nos casos do númct·o I do artigo 207, determinar o modo de 

liquidação e nomear o liquidante e o Conselho Fiscal que devam 
funcionar durante o período de llqulda~ão. 

§ 1.0 A companhia que tiver Conselho de Administração po
derá mantê-lo, competindo-lhe nomear o liquidante: o funciona
mento do Conselho Fiscal será permaner.te ou a pedido de acio
nlstas, conforme dispuser o estatuto. 

I 2." O liquidante podera ser destituído, a qualquer tempo, 
pelo órgão que o tiver nomeado. 

Liquidação Judicial 
Art. 210. Além dos casos previstos no número II do artigo 

207, a llquidação será processada judicialmente: 
I - a pedido dç qualquer aclonist.a, se os administradores ou 

a maioria de aclonlstas deixarem de promover a liquidação, ou a 
ela se opuserem, nos casos do número I do artigo 207; 

II - a requerimento do Ministério Públlco, à vL~ta de comu
nicação da autoridade competente, se a companhia, nos trinta 
dias subseqüentes à dissolução, não Iniciar a liquidação ou, se 
após Iniciá-la, a Interromper por mais de quinze dias, no caso 
da alínea e do número I do artigo 297. 

§ 1.0 Na liquidação judicial serà observado o disposto na lei 
processual, devendo o liquidante ser nomeado em assembléia geral 
convocada e preHididn pelo juiz. 

§ 2.0 O juiz poderá recusar a nomeação de pessoa que, a seu 
critério, não tenha Idoneidade para o desempenho do.s funções, e 
nomear liquidante de sua conllança. 

Deveres do Liquidante 
Art. 211. Sã~ deveres do liquidante: 
I - arquivar e publicar a ata da assembléia geral. ou certidão 

de sentença, que tiver deliberado ou decidido a liquidação; 
II - arrecadar os bens, livros e documentos da companhia, 

onde quer que estejam; 
III - lazer levantar de Imediato, em prazo não superior ao 

fixado pela Assembléia Geral ou pelo juiz, o balanço patrimonial 
da companhia; 

IV - ultimar os negócios da companhia, realizar o at!vo, pagar 
o passivo, e partilhar o remanescente entre os aclonlstas; 

V - exigir dos acionistas, quando o a tivo não bastar para a 
solução do passivo, a integrallzação de suas ações; 

VI - convocar a Assembléia Geral, nos casos previstos em 
lei ou quando julgar necessàrlo; 

VII - confessnr a falência da companhia e pedir concordata, 
nos casos previstos em lei; 

VIII - linda a liquidação, submeter à Assembléia Oeral rela
tório dos a tos e operações da liquidação e suas contas flr.ais; 

IX - arquivar e publicar a ata da assembléia geral que houver 
encerrado a liquidação. 

Poderes do Liquidante 
Art. 212. Compete ao liquidante representar a companhia e 

praticar todos os a tos neces~arios à liquidação, Inclusive alienar 
bens móveis ou imóveis, transigi~, receber e dar quitação. 

Paragrafo único. Sem expressa autorização da Assembléia 
Oeral o liquidante não poderá gravar bens e contrair empréstimos, 
salvo quando !ndispensàvels ao pagamento de obrigações inadià
vels, nem prosseguir, ainda que para facilitar a liquidação, na atl
vldade social. 

Denominação da Companhia 
Art. 213. Em todos os atos ou operações, o liquidante deverá 

usar a denominação social seguida das palavras "em liquidação". 

Assembléia Geral 
Art. 214. O liquidante convocará a Assembléia Geral cada 

seis meses, para prestar-.lhe contas dos atos e operações praticados 
no semestre e apresentar-lhe o relatório e o balanço do estado 
da liquidação; a Assembléia Geral pode fixar, para essas presta
ções de contas, periodos menores ou maiores que, em qualquer 
co.so, não serão Inferiores a três nem superiores a doze meses. 

§ 1,0 Nas assembléias gerais da companhia em liquidação to
do.s as ações gozam de igual direito de voto, tarnando-se ine!lcazes 
as restrições ou limitações porventura existentes em relação às 
ações ordinárias ou preferenciais: cessando o estado de liquida~:ão, 
restaura-se a el!cácia das restrições ou limitações relativas ao 
direito de voto. 

§ 2.0 No curso da liquidação judicial, as assemblélll.l! gerais 
necessárias para deliberar sobre os interesses da liquidação serão 
convocadas por ordem do juiz, a quem compete presidi-las e resol
ver, sumariamente, as dúvido.s e litígios que torem suscitados. As 
atas do.s a~ssembléias gerais serão, por cópio.s autênticas, upensa
do.s ao processo judicial. 
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Pagamento do Passivo 
Art. 215. Respeitados os direitos dos credores preferenciais, 

e nquldo.nte pagará as dividas sociais proporcionalmente e sem 
distinção entre vencidas e vlncendas, mas, em relação a estas, 
com desconto às taxas bancárias. 

Parágrafo único; se o ativo for superior ao passivo, o liqui
dante poderá, sob sua responsab1lidade pessoal, pagar Integrai
mente as dívidas vencidas. 

Partilha do Ativo 

Art. :na. A Assembléia Geral pode deliberar que antes de 
ultimada a liquidação, e depois de pagos todos os credores, ~e fa
çam rateios entre os aclonlstas, à proporção que se fot·cm apuran
do os haveres soclo.ls. 

§ 1.0 1!: facultado à Assembléia Geral aprovar, pelo voto de 
aclonlstas que representem noventa por cento, no mínimo, das 
ações, depois de pagos ou garantidos os credores, condições espe
ciais para a partilha do ativo remanescente, com a atribuição de 
bens aos sócios, pelo valor contáb!l ou outro por ela fixado. 

§ 2.0 Provado pelo acionlsta dissidente lart. 217, § 2.0 ) que 
as condições especiais de partilha visaram a favorecer a maioria, 
em detrimento da parcela que lhe tocaria, se lnexlstissem tais 
condições, será a patrllha suspensa, se não consumada, ou, se já 
consumada, os acionlstas majoritários Indenizarão os minoritários 
pelos prejuízo.~ apurados. 

Prestação de Contas 
Art. 217. Pago o passivo e rateatlo o atlvo remanescente. o 

llqulclante convocará a. Assembléia Geral pa.ra a prestação final 
das contas. 

§ 1.0 Aprovadas as contas, encerra-se a llqulclação e a com
panhia se extingue. 

§ 2.0 O aclonlsta dissidente terá o prazo de trinta dias, a 
contar da publicação da ata, para promover a ação que lhe couber. 

Responsabilidade na Liquidação 
Art. 218. O liquidante terá as mesmas responsabilidades do 

administrador, e os deveres e responsabilidades dos adlminlstra
dores, fiscais e aclonlstas subsistirão até a extinção da companhia. 

Direito de Credor não Satisfeito 
Art. 219. Encerrada a liquidação, o credor não satisfeito só 

terá direito de exigir dos aclonlstas. Individualmente, o pagamento 
de seu crédito, até o limite da soma por eles recebida, e de propor 
contra o liquidante, se for o caso, ação de perdas e danos. O aclo
nlsta executado terá direito de haver dos demais a parcela, que 
lhes couber, no crédito pago 

SEÇAO III 
Extinção 

Art. 220. Extingue-se a, companhia: 
I - pelo encerramento da liquidação; 

II - pela Incorporação ou fusão e pela cisão com versão de 
todo o patrimõnio em outras sociedades. 

CAPiTULO XVIII 

Transformação, Incorporação, Fusão e Cisão 

SEÇAO I 
Transformação 

Conceito e Forma 
Art. 221. A transformação é a operação pela qual a sociedade 

passa, independentemente de dissolução e liquidação, de um tipo 
para outro. 

Parágrafo único. A transformação obedecerá nos preceitos 
que regulam a constituição e o registro do tipo a ser adotado pela 
:sociedade. 

Deliberação 
A~t. 222. A transformação exige o consentimento unânime 

dos soclos ou aclonlstas, salvo se prevista no estatuto ou no con
trato social, caso em que o sócio dissidente terá o direito de reti
rar-se da sociedade, 

Parágrafo único. Os sócios podem renunciar, no contrato so
cial, ao direito de retirada no caso de trans!ormação em com
panhia. 

Direito· dos Credores 
Art. 223. A transformação não prej udlcarã, em caso algum, 

OS.· direitos dos credores, que continuarão até o pagamento Inte
gral dos seus créditos, com as mesmas garantias que o tipo ante .. 
rlor de sociedade lhes oferecia. 

Parágrafo único. A falência da sociedade transformada so
mente produzirá efeitos em relação aos sócios que, no tipo ante-

rlor, a eles estariam sujeitos, se o pedirem os titulares de créditos 
anteriores à transformação, e somente a estes bene!iclará. 

SEÇAO II 
Incorporação, Fusão e Cisão 

Competéncia e Processo 
Art. 224. A Incorporação, fusão ou é i são podem ser operadas 

entre sociedades de tipos Iguais ou difer~ntes e deverão ser deli
beradas na forma prevista para a alteração dos respectivos esta
tutos ou contratos sociais. 

§ 1.0 Nas operações em que houver criação de sociedade serão 
observadas as normas reguladoras da constituição das sociedades 
do seu tipo. 

§ 2.0 Os sócios ou aclonlstas das sociedades Incorporadas, 
fundidas ou cindidas receberão, dlretamente da companhia emis
sora, as ações que lhes couberem. 

Protocolo 

. Art. 22_5. As condições da Incorporação, fusão ou cisão com 
mcorpora~ao _em sociedade existente constarão de protocolo firma
do pelos orgaos de administração ou sócios das sociedades Inte
ressadas, que Incluirá: 

I ·- o número, espécie e classe das ações que serão atribuídas 
cm .s~bstitulção dos direitos de sócios que se extinguirão e os 
crtter1os uttlizados para determinar as relações de substituição; 

II -os elementos ati vos e passivos que formarão cada parcelll. 
do património, no caso de cisão; • 

III :-os critérios de avaliação do património líquido, a data a 
que sera re!erida a avaliação e o tratamento das varlacões pa-
trimoniais posteriores: ' · 

IV - a solução a ser adotada quanto às ações ou quotas do 
capital de uma das sociedades possuídas por outra; 

V - o valor do capital das sociedades a serem criadas ou do 
aumento ~u redução do capital das sociedades que !orem partes 
na operaçao: 

. VI - o projeto ou projetos de estatuto, ou de alterações esta
tutãrias. que deverão ser aprovados para e!etlvar a operação: 

VI! - todas as demais condições a que estiver sujeita a. 
operaçao. 

Parágrafo único. Os valores sujeitos a determinação serão 
indicados por estimativa. 

Justificaç,ão 
Art. 226. As operações de lncorporacão, fusão e cisão sl"t'áo 

submetidas à deliberação da Assembléia· Geral das companhias 
Interessadas mediante justificação, na qual serão expostos: 

I - os motivos ou fins da operação, e o interesse da compa
nttla na sua realização; 

II_- as ações que os aclonistas preferenciais receberão e 
as razoes para a modificação dos seus direitos, se prevista; 

III -_a composição, após a operaÇão, segundo espécies e clas
ses das açoes, do capital das companhias que deverão emitir ações 
em substituição às que se deverão extinguir; 

IV - o valor de reembolso das ações a que terão direito· os 
aclonistas dissidentes. 

Form:w;ão do Capital 
Art. 227. _ As operações de incorpo!'ação, fusão e cisão so

mente poderao ser efetivadas nas condições aprovadas se os pe
ritos nomeados determinarem que o valor do patrimônio ou pa
trimõnios líquidos a serem vertidos pal'a a formação de capital 
social é, ao menos, Igual ao montante do capital a realizar. 

§ 1.0 As ações ou quotas do capital da sociedade a ser lncor
porad~ que forem de propriedade da companhia lncorporadora 
poderao, conforme dispuser o protocolo de Incorporação. ser ex
tintas, ou substituídas por ações em tesouraria da lncorporadora, 
até o limite dos lu~ros acumulados e reservas, exceto a legal, 

§ 2.0 O disposto no § 1.o apllcar-se-ã aos casos de fusão, 
quando uma das sociedades fundidas for proprietária de ações ou 
quo~ de outra, e de cisão com Incorporação, quando a companhia 
que II!,COrporar parcela do patrimônio da cindida for proprietária 
de açoes ou quotas do capital desta. 

Incorporação 
Art. 228. A Incorporação é a operação pela qual uma ou mais 

sociedades são absorvidas por outra que lhes sucede em todos os 
direitos e obt'lgações. · ' 

§ 1.0 
• A Assembléia-Geral da companhia lncorporadora. se 

aprovar o pl'Otocolo da operação, deverá autorizar o aumento de 
capital a ser subscrito e realizado pela !ncorporadom mediante 
vers_ão do seu patrlmõnio liquido. e nomear os peritos que o ava
llarao. 
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1 2.0 A sociedade que houver de ser incorporada, se aprovar 
o protocolo da operação{ autorizará. seus administradores a prati
carem os atos neces.sá.r os à incorporação, lnclush:e a subacrição 
do aumento de capital da lncorporadora. 

1 3.0 Aprovados pela Assembléia-Geral da lncorporadora o 
laudo de avaliação e a Incorporação, extingue-se a incorporada, 
competindo à. primeira promover o arquivamento e a publicação 
dos atos da !ncorporação. 

Fusão 
Art. 229. A fusão é a operação pela qual se unem duas ou 

mais sociedades para formar sociedade nova, que lhes sucederá. 
em todos os direitos e obrigações. 

I 1.o A Assembléia-Geral de cada companhia, se aprpvar o 
protocolo de. fusão, deverá. nomear os peritos que avaliarão os pa
trimónios líquidos das C!ema.ls sociedades. 

1 2.0 Apresentados os laudos, os administradores convoca
rão os sócios ou acionlstas das sociedMes para uma assembléia
geral, que deles tomará. conhecimento e reMiverá. sobre a consti
tuição definitiva da nova sociedade, vedado aos sócios ou acionls
tas votar o laudo de avaliação do património liquido da sociedade 
de que fazem parte. 

§ 3.° Constltuida a nova companhia, incumbirá. aos primeiros 
administradores promover o arquivamento e a publicação dos atos 
da fusão. 

Cisão 
Art. 230. A cisão é a operação pela qual a compahhl~ trans

fere parcelas do seu património para uma ou mais socledodes, 
constituídas para esse fim ou já. existentes, extinguindo-se a com
panhia cindida, se houver versão de todo o seu património, ou 
dividindo-se o seu capital, se parcial a versão. 

§ 1.0 Seu prejuízo do ·disposto no art. 234, a sociedade que 
absorver parcela do .património da companhia cindida sucede a 
esta nos direitos e obrigações relacionados no ato da cisão; no 
caso de cisão com extinção, as sociedades que absorverem parce
las do património da companhia cil!dlda sucederão a esta. na pro
porção dos patrimónios líquidos transferidos, nos direitos e obri
gações não relacionados. 

§ 2.0 Na cisão com versão de parcela do património em so
ciedade nova., a. opera.ção será deliberada. pela Assembléia-Geral 
da companhia. à. vista de justlflca.ção que Incluirá as Informações 
de que tratam os números do art. 225; a Assembléia, se a aprovar. 
nomeará os peritos que ava.lla.rão a parcela de património a ser 
tra.nsferlda, e funcionará como assembléia de constituição da nova 
companhia.. 

1 3.0 A cisão com versão de parcela de patrimônlo em socie
dade já existente obedecerá. às disposições sobre Incorporação (ar
tigo 228l. 

1 4.0 · Efetlvada a cisão com extinção da companhia cindida, 
caberá aos a.dmlnlstradores das sociedades que tiverem a.bsorvido 
parcelas do seu patrlmônlo promoverem o arquivamento e publi
cação dos a.tos da. operação; na cisão com versão parcial do pa
trimónio, esse dever caberá aos administradores da companhia 
cindida e da. que abSOrver parcela do seu património. 

1 5.o As a.ções lntegrallzadas com parcelas de património da. 
companhia cindida serão atribuídas a. seus aclonlstas, em substi
tuição às açõea extintas, na proporção das que possuíam. 

Direito de Retirada 
Art. 231. O aclonista dissidente da deliberação que aprllvar 

a Incorporação da companhia em outra sociedade, ou sua fusi.o 
ou cisão, tem direito de retirar-se da companhia, mediante o re
embolso do valor de suas ações (art. 137>. 

Parágrafo único. ci pra.zo para o exerciclo desse direito será 
contado da publicação da ata da assembléia que aprovar o pro
tocolo ou justificação da operação, mas o pagamento do preço de 
reembolso somente será devido se a operação vier a efetlvar-se. 

Direitos dos Debenturlstas 
Art. 232. A Incorporação, fusão ou cisão de companhia emis

sora de debêntures em circulação dependerá. da prévia aprovação 
dos debenturlstas, reunidos em assembléia especialmente convo
cada com esse fim. 

. 1 1.o Será. dispensada a aprovação pela assembléia se for 
assegurado aos debenturlstas que o desejarem, durante o prazo 
mínimo de seis meses a contar da. data da publicação da~ atas 
das assembléias rela.tlvas à operação, o resgate das debêntures de 
que forem titulares. 

1 2.0 No caso do § 1.0 , a sociedade cindida e as sociedades 
que absorverem parcelas do seu património responderão solida
riamente pelo resgate das debêntures. 

Direitos dos Credores na 
Incorporação ou Fusão 

Art. 233. Até sessenta dias depois de publicados os atos re
lativos à. Incorporação ou à. fusão, o credor anterior por ela pre-

judlcado poderá pleitear judicialmente a anulação da operação; 
findo o prazo, decairá do direito o . credor que não o tiver exer
cido. 

· § 1.0 A consignação da lmportâncla.em pagamento prejudi
cará a anulação pleiteada. 

I 2,0 Sendo iliquida a dívida, a sociedade poderá garantir-lhe 
a execução, suspendendo-se o processo de anulação. 

§ 3.0 Ocorrendo, no prazo deste artigo, a falência da socie
dade incorporadora ou da sociedade nova, qualquer credor ante
rior terá o direito de pedir a separação dos patrimónios, para o 
fim de serem os créditos pagos pelos bens das respectivas massas. 

Direitos dos Credores na Cisão 
Art. 234, Na cisão com extinção da companhia cindida. :IS 

sociedades que absorverem parcelas do seu património responde
rão solidariamente pelas obrigações da companhia extinta. A 
companhia cindida que subsistir e as que absorverem parcelas do 
seu património responderão solidariamente pelas obrigações da 
primeira anteriores à. cisão. 

Parãgrafo único. O ato de cisão parcial poderá. estipular que 
as sociedades que absorverem parcelas do patrlmõnlo da compa
nhia cindida serão responsáveis apenas pelas obrigações que lhes 
forem transferidas, sem solidariedade entre si ou com a compa
nhia cindida, mas, nesse caso, qualquer credor anterior poderá se 
opor à estipulação, em relação ao seu crédito, desde que notifique 
a sociedade no prazo de noventa dias a contar da data da publi
cação dos atos da cisão. 

Averbação da Sucessão 
Art. 235 .. A certidão. passada pelo Registro do Comércio. da 

Incorporação, fusão ou cisão, é documento hábil para a averba
ção, nos Registras Públicos competentes, da sucessão, decorrente 
da operação, em bens, direitos e obrigações. 

CAPíTULO XIX 
Sociedlldes de Economi11 Mista 

Legisl11ção Aplicável 
Art. 236. As sociedades anónimas de economia mista estão 

sujeitas a est11 lei, sem prejuízo das disposições especiais de lei 
federal. 

§ 1.0 As companhias abertas de economia mista estão tam
bém sujeitas às normas expedidas pela Comissão de Valqres Mo
bl!lárlos. 

§ 2.0 As companhias de que partlclpllrem, majoritária ou 
mlnor!tarlamente, as sociedades de economia mista, estão sujeitas 
ao disposto nesta lei, sem as exceções previstas neste Capitulo. 

Constltuição e Aquisição 
de Controle 

Art. 237. A ·constituição de companhia de economia mista 
depende de prévia autorização legislativa. 

Parágrafo único. sempre que pessoa jurídica de direito pú
blico adquirir, por desapropriação, o controle de companhia em 
funcionamento, os aclonlstas terão direito de pedir, dentro de 
sessenta dias da publicação da primeira ata da assembléia-geral 
realizada apôs a aquisição do controle, o reembolso das suas 
ações; salvo se a companhia já se achavn sob o controle, dlreto 
ou lndlreto, de outra pessoa jurídica de direito público. 

Objeto 
Art. 238. A companhia de economia mista somente poderá 

explorar os empreendimentos ou exercer as atlvidades previstas 
na lei que autorizou a sua constituição. 

Parãgrafo único. A companhia de economia mista somente 
poderá participar de outras sociedades quando autorizada por lei, 
no exercício de opção legal para aplicar Imposto de renda em 
Investimentos para o desenvolvimento regional ou setorlal, ou, 
no caso de Instituição financeira, em decorrência de liquidação 
de operações de crédito. 

Acionista Controlador 
Art. 239. A pessoa jurídica que controla a companhia de 

economia mista tem os deveres e responsabllldades do aclonista 
controlador !art. 116 e 117), mas poderá. orlent~r as atlvldadea 
da companhia de modo a atender ao Interesse publico que justi
ficou a sua criação. 

Administração 

Art 240. As companhl11s de economia mista terão obrigato
riamente Conselho de Admlnl.stração, assegurado à. minoria· o di
reito de eleger um dos conselheiros, se maior número não lhes 
couber pelo processo de voto múltiplo. 

Parágrafo único, · Os deveres e responsabilidades dos adml
nlstmdores das compllnhlas de economia mista são os mesmos 
dos lldministradores das companhias abertas. 
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Conselho Flseal 
Art. 241. O funcionamento do Conselho Fiscal será perma

nente nas companhias de economia mista: um dos seus membros, 
e respectivo suplente, será eleito pelas ações ordinárias minoritá
rias e outro pelas ações preferenciais, se houver. 

Corr~ão Monetária 
Art. 242. A companhia de economia mista, quando autori

zada pelo Ministério a que estiver vinculada., poderá limitar a 
correção monetária do ativo permanente lart. 186) ao montante 
necessário para compensar a correção das contas do património 
líquido. 

Falência e Responsabilidade 
Subsidiária 

Art. 243. As companhias de economia mista não estão su
jeitas a falência mas os seus bens são penhoráveis e executáveis, 
e a pessoa jurídica que a controla responde, subsidlarlamente, 
pelas suas obrigações. 

CAPiTULO XX 
Sociedades Coligadas, Controladoras e Controladas 

SEÇAO I 
Informações no Relatório da Administração 

Art. 244. O relatório anual da administração deve relacionar 
os Investimentos da companhia em sociedades coligadas e con
troladas e mencionar as modificações ocorridas durante o exerci
elo I art. 248) . 

1 1.0 São coligadas as sociedades quando uma participa, com 
dez por cento ou mais, do capital da outra, sem controlá-la. 

1 2.0 Considera-se controlada a sociedade na qual a contro
ladora, diretamente ou através de outras controladas,· é titular 
de direitos de sóeio que lhe assegurem, de modo permanente, pre
ponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria 
dos administradores. 

§ 3.0 A companhia aberta dlvulgarâ as Informações adicio
nais. sobre coligadas e controladas, que forem exigidas pela Co
missão de Valores Moblllár!os. 

SEÇAO n 
Participação ~cíproca 

Art. 245. É vedada a participação reciproca entre· a com
panhia e suas coligadas ou controladas. 

1 1.0 O diSposto neste artigo não ~e aplica ao caso em que 
ao menos uma das sociedades participa de outra com observância 
das condições em que a lei autoriza a aquisição das próprias ações 
(art. 30, § 1.0 , allnea bl. 

§ 2.0 As ações do capital da controladora, de propriedade 
da controlada, terão suspenso o direito de voto. 

1 3.0 O disposto no I 2.0 do art. 30, aplica-se à aquisição de 
ac;ões da companhia aberta por suas coligadas e controladas. 

1 4.0 . No caso do § 1.0 , a sociedade deverá alienar, dentro de 
seis meses, as ações ou quotas que excederem do valor dos lucros 
ou reservas, sempre que es:Jes sofrerem redução. 

I 5.0 A participação recíproca, quando ocorrer em virtude de 
Incorporação. fusão ou cisão, ou da aquisição, pela companhia, 
do controle de sociedade, deverâ ser mencionada nos re!atôrlos 
e demonstrações financeiras de ambas as sociedades, e será eli
minada no prazo. máximo qe um ano: no caso de ·coligadas, salvo 
acordo em contrario, deverao ser alienadas as ações ou quotas de 
aquisição mais recente ou, se da mesma data, que representem 
menor porcentagem do capital social. 

f 6.0 A aquisição de ações ou quotas de que resulte part,lc!
pação recíproca com violação ao disposto neste artigo Importa 
responsabilidade civil solidária dos administradores da sociedade 
equiparando-se, para efeitos penais, à compra Ilegal das própriaS 
ações. 

SEÇAO ni 

Responsabilidade dos Administradores 
e das Sociedades Controladoras 

Administradores 
Art. 246. Os administradores. não podem, em prejuízo da 

companhia, favorecer sociedade coligada, controladora ou con
trolada, cumprindo-lhes zelar para que as operações entre as so
ciedades, se houver, observem condições estritamente comutativas, 
ou com pagamento compensatório adequado: e respondem perante 
a companhia pelas perdas e danos resultantes de ates praticados 
com lnfração ao disposto neste artigo. · 

Sociedade Controladora 
Art. 247. A sociedade controladora será obrigada a reparar 

os danos que causar à companhia por ates praticados com lnlração 
ao disposto nos arts. 116 e 117. 

1 1.o A ac;ão para haver reparação cabe: 

capl~l aso~~~~flstas que representem cinco por cento ou, mais ·do 

b) a qualquer aclonlsta, desde que preste caução pelas custas 
e honorários de advogado devidos no caso de vir a ação ser julgada 
Improcedente. 

§ 2.o A sociedade controladora, se condenada, além de repa
rar o dano e arcar com as custas, pagará honorários de advogado 
de vinte por cento e prémio de cinco por cento ao autor da ação, 
calculados sobre o valor da lndenlzação. 

SEÇAO IV 

Demonstrações Financeiras 
. Notas Explicativas 

Art. 248, As notas explicativas dos investimentos relevantes 
devem conter Informações precisas sobre as sociedades collgadas 
e controladas e suas relac;ões·com a companhia, indicando: 

I - a denominação da sociedade, seu capital social e patrl
mônlo liquido; 

II - o número, espécies e classes das ações ou quotas de 
propriedade da companhia, e o . preço de mercado das ações, se 
houver; 

In - o lucro liquido do exercício; 
IV - os créditos e obrigações entre a companhia e as socie

dades coligadas e controladas; 
v - o montante das receitas e despesas em operações entre 

a companhia e as sociedades coligadas e controladas. ' 
Parágrafo único. Considera-se relevante o Investimento: 
a) em cada sociedade coligada ou controlada, se o valor con

tábll é Igual ou superior a dez por cento do valor do património 
líquido da companhia; 

b) no conjunto das sociedades coligadas e controladas, ·se o 
valor contábll é Igual ou superior a quinze por cento· do valor 
do patrlmônlo liquido da companhia. 

Avaliação do Investimento em 
Coligadas e Control:ula& · 

Art. 249. No balanço patrimonial da companhia, os Investi
mentos ·relevantes (art. 248, parágrafo único> em sociedades 
coligadas sobre cuja administração tenha Influência, ou de 'que 
participe com vinte por cento ou mais do capital social, e em 
sociedades controladas, serão avaliados pelo valor de património 
liquido, de acordo com as seguintes normas: 

I - o valor do património liquido da coligada ou da con
trolada serã determinado com base em balanço patrimonial ou 
balancete de verificação levantado, .com observância das normas 
desta lei na mesma data, ou até sessenta dias, no máximo, antes 
da data do balanço da companhia; no .valor de patrlmônlo liquido 
não serão ·computados os resultados não realizados. decorrentes· 
de negócios com a companhia, ou com outras sociedades coligadas. 
à companhia, ou por ela controladas; 

II - o valor do jnvestimento. será. determinado mediante a: 
aplicação, sobre o valor de patrlmonlo l~quldo referido no número 
anterior, da percentagem de particlpagao no capital d&· col~ 
ou controlada; · 

m - a. dlfet'ença entre o valor do Investimento, de acordef 
com o número n. e o custo de aquisição corrigido monetariamente,.. 
somente será registrada como resultado do exercício: 

al se decorrer de lucro ou prejuíro apurado na coligada ou 
controlada; 

bl se corresponder, comprovadamente, a ganhos ou perdBII 
efetivos; 

c) no caso de compànhia. aberta, com observância das normas 
expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários. 

§ 1 o Para efeito de determinar a relevância do Investimento, 
nos caSos deste artigo, serão computados como parte do custo de 
aquisição os saldos de créditos da companhia contra as collgadas 
e controladas. 

§ 2.o A soclednde collgada, sempre que solicitada pela com
panhia, deverá elaborar . e fornecer o balanço ou balancete de 
verificação previsto no numero 1. 

'Dem~nstrações Consolidadas 
Art. 250. A companhia ~berta que tiver mais de trinta por 

cento do valor do seu patrlmonlo liquido representado por inves
timentos em sociedades controladas deverá elaborar e divulgar, 
,l\ln tamen te com suas demonstrações financeiras, demonstrações 
consolidadas nos termos do art. 251. 

.,. '··· 
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Parág1·afo único. A Comissão de Valores Mobiliários poderá 
expedir normas sobre as sociedades cujas demontitraçõcs devam ser 
abrangidas na consolidação, e: 

ai determinar a Inclusão de sociedades que. embora não con
troladas. sejam financeira ou administrativamente dependentes 
da companhia: 

hl autorizar. cm casos especial., a exclu~.io de' uma ou mais 
sociedades contwladas. 

Normas "'bre Consolidaçii.o 
Art. 251. Das demonstrações rtnancelras consolidadas serão 

excluidas: 
I - as pa1·ticipações de uma sociedade em outra: 
II - os saldos de quàlsquer contas entre as sociedades: 
III - as parecias dos resultados do exercício. dos lucros cm 

prcjuizos acumulados c do custo de estoques ou do atlvo perma
nente que COI'fespondercm a resultados. ainda não realizados, de 
negócios ent1·e as sociedades. 

i 1." A part.icipad.o dos sócios minol'itários no patrimônio 
liquido e no Incro liquido do exereicio seni destacada. respectiva
mente. no balanço patrimonial e na demonstraçf•o consolidada do 
resultado do exercício. 

! 2." A parcela do custo de aquisiçfto do lnvestimentc? em 
controlada. que não for absorvida na consoiiclat:üo. devera ser 
mantida no ativo permanente. com ded11<,'ÜO ela provisão adequada 
pura perdas já comprovadas. c será objeto ele nota explicativa. 

l 3." O valor da participação que excrdcr do custo de aqui
sição con.,tituirá parecia destacada dos resultados de e~ercicios 
futuros ate qnc fique comprovada a existência de ganho efetlvo. 

l 4." Para fins deste artigo, as sociedades controladas. cujo 
excrcicio social termine mais de sessenta dias antes da data do 
encerramento do e~ercicio da companhia, eiaborarãc. com obser
váncin das normas desta lei, demonstrarões financeiras extruor
dlnilrias cm data compreendida nesse prazo. 

SEÇAO V 

Subsidiária Jnle,;ral 
Art. 252. A companhia pode ser constiluida. mediante escri

tura pública. tendo como único acionlsta sociedade bl'asllcira. 
§ 1." A sociedade que subscrever em bens o capital de subsi

diária integrai deverá np1·ovar o laudo de avaliaGão de que trata 
o art. 3.". respondendo nos termos do ~ 6." do a1·t. 8.0 e do art. lO 
e seu parágrafo único. 

j 2.0 A companhia pode ser convertida em subsidiária inte
gral mediante ndqulsição, por sociedade bmsileira, de todas as suas 
ações, ou nos termos do art. 253. · 

Incorporação de Ações 
Art. 253. A incorporação de todas as ações do capital social 

ao patrimônio ele outra companhia brasileira. para convertê-la .em 
subsidiaria integrai, será submetida à deliberação da Assembleia
Geral das duas companhias mediante protocolo e justificação. nos 
termos dos arts. 225 e 226. 

i 1.0 A Assembléia-Geral da companhia incorporadora. se 
aprovar a operação, deverá autot•izar o aumento do capital, a ser 
realizado com as ações a serem incorporadas, e nomear os p~ritos 
que as avaliarão: os acionistas não terão direito de preferencia 
para subscrever o aumento de capital, mas os dissidentes poderão 
retirar-se da companhia mediante o reembolso do valor de suas 
ações. nos termos do art. 231. 

l 2.0 A Assembléia-Geral da companhia cujas ações houve
rem de ser incorporadas somente poderá aprovar a operação pelo 
voto de metade, no minimo, das ações com direito a voto, e se a 
aprovar, autorizará a Diretorla a subscrever o aumento de capital 
da incorporadora, por conta dos seus acionlstas: os dissidentes da 
deliberação terão direito de retirar-se da companhia, mediante o 
reembolso do valor de suas ações, nos termos do art. 231, 

§ 3.0 Aprovado o laudo de avaliação pela Assembléia-Geral 
da lncorporadora, efetivar-se-ó. a hlcorporação e os titulares das 
ações incorporadas recebe1·ào diretamente da lncorporadora as 
ações que lhes couberem, 

Admissão de Acionistas em 
Subsidiá.ria Integral 

Art. 254. Na pro,porçüo das ações que possuir~m no capital 
da companhia, os acionlstas terão direito de preferencia para: 

I - adquirir açõcs do capital da subsidiária integral, se a 
companhia decidir alicnó.-las no todo ou em parte: e 

II - subscrevér aumento de capital da subsldió.ria Integral, 
se a companhia decidir admitir outros acioni>rtas. 

Parágrafo único. As açõe". ou o aumento de capital de subsi
diária trytegral serão oferecidos aos acionistas da companhia em 
assembleia-gerai convocada para esse !lm, aplicando-se a hipó
tese, no que couber, o disposto no art. 172. 

SEÇAO VI 
Alienação de Controle 

Divulgação 
.Art. 255. A alienação do controle de companhia aberta de

vera ser comunicada, dentro de vinte c quatro horas da sua con
trataçüo. b. Comissão de Valores Moblll:\rios e n bolsa de valores 
em que suas ações forem negociadas, c divulgada pela Imprensa, 
com a identificação do compmdor. 

Parágrafo único. Considera-se contratada a alienação quan
do firmado Instrumento que obrigue as partes contratantes. ainda 
que subordinada à aprovação da Assembléia-Geral da compradora 
1 art. 2571. 

Companhia Aberta Sujeita ,.. Autorizaçfw 
Art. 256. A alienação ci controle de companhia aberta que 

dependa de autorila(:~o d" Governo para funcionar e cujas ações 
ordinárias sejam, por for~a de lei, nominativas ou endossáveis, 
está sujeita a prévia autorização do órgão competente para apro
var a alteração do seu estatuto. 

§ 1.0 A autoridade competente para autorizar a alienação 
deve zelar para que seja asscgurnclo tratamento equitativo aos 
acionlstas minoritários. nwdlante ,,imultánea oferta pública para 
a aquisição das suas açõcs, ou o rateio, por todos os acionistas, 
dos intangível~ da companhia, inclusive auto1·izaç:io para fun
cionar. 

* 2.0 Se a compradora pretender incorporar a companhia, ou 
com ela se fundir. o tratamento equitativo referido no § 1." sera 
apreciado no conjunto das operações. 

AJirO\'açiio J>Cla Assembléia
Geral da Compradora 

Art. 257. A compra. por companhia aberta. do controle de 
qualquer soci~dade mercantil. d~pender:\ de d~liberação da As
sembleia-Geral da compradora, es1)ecinlmcnte convocada para 
conhecer da operação, sempre que: 

I - o preço d~ compra constituir, para a compradora. Inves
timento relevante 1art. 248, parágrafo único1: ou 

II - o preço médio de cada ação ou quota ultrapa.,sar uma 
vez e meia todos os três valores a seguir indicados: 

al cotação média das ações em bolsa, durante os noventa dias 
anteriores n data da contratação fart. 255, pnr:\gt·nfo iulico 1: 

b 1 valor de patrimônlo liquido 1 art. 2401 da ação ou quota, 
avaliado o patrimônio a preços de mercado 1art. 184, i I." I: 

cl valor do lucro liquido da ação ou quota, que não poderi 
ser superior a quinze vezes o lucro liquido anual por ação I art. 188, 
n.o VII 1 nos dois últimos excrcicios sociais, atualizado moneta· 
riamente. 

~ 1.0 A proposta ou contrato de compra deverá ser submeti_do 
à p1·évia autorização da Assembléia-Geral. ou à s~a ratl!1caçao, 
sob pena de responsabilidade dos administradores, mstru1do com 
todos os elementos necessários à deliberação. 

§ 2,0 Se o preço da aquisição ultrapassar uma vez .e meia 
todos os três valores de que trata o número II, o aelo~lsta d1ss1den· 
te da deliberação da assembléia qu,e a aprovar tera o dirc1to de 
retirar-se da companhia mediante reembolso, nos termos do artigo 
137, do valor de suas ações: 

SEÇAO VII 
Aquisição de Controle Mediante Oferta Pública 

Requisitos 

Art. 258. A oferta pública para aquisição de controle ~e 
companhia aberta somente poderá ser rei ta com a pat·ticipaçao 
de Instituição financeira que garanta o cumprimento das obnga
ções assumidas pelo ofertànte. 

§ 1,0 Se a oferta contiver permuta, total ou parr..ial. dos. va
lores mobllló.rlos, somente poderá ser efetuada após pt·evlo registro 
na Comissão de Valores Mobilló.l'ios. 

§ 2.0 A oferta deveró. ter por objeto ações com direito n voto 
em número surtclente para assegurar o controle da companhia, e 
se ró. irrcvogá vel. 

§ 3.0 Se o ofertante já for titular de ações votantes do capi· 
tal da companhia, a oferta poderá ter por objeto o número de nçoes 
necessó.rlo pu1·a completar o controle, ma.s o ofertante deyera fazer 
prova, pet·ante a Comissão de Valore.s Mobiliários, das açoe.s de .sua 
propriedade. 

i 
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§ 4.0 A Comissão de Valores Moblllários poderá expedir normas 
sobre oferta pilbllca de aquisição de controle, 

Instrumento da Oferta de Compra 
Art. 259. O Instrumento de oferta de compra, firmado pelo 

ofertante e pela 1nstltulção financeira que garante o pagamento, 
scru publicado na Imprensa e deverá Indicar: 

I - o número mínimo de ações que o ofertante se propõe 
a adquirir e, se for o caso, o número máximo; 

II - o preço e as condições de pagamento; 
III - a subordinação da oferta ao número mínimo de aceitan

tes, e a forma de rateio entre os aceitantes, se o número deles ul
trapassar o máximo !lxado; 

IV - o procedimento que deverá ser adotado pelos aclonlstas 
aceitantes para manifestar a sua aceitação e efetlvar a transfe
rência das ações; 

V - o prazo de validade da oferta, que não podcra ser Infe
rior a vinte dias; 

VI - Informações sobre o ofertante. 
14\rágrafo único. A oferta sera comunicada à Comissão de 

Valores Mobiliários dentro de vinte e quatro horas da primeira 
publicação. 

Instrumento de Oferta de Permuta 
Art. 260. O projeto de Instrumento de oferta de permuta será 

submetido à Comissão de Valores Moblliárlos com o pedido de 
registro prévio da oferta e deverá conter, além das referidas no 
artigo 259, informações sobre os valores mobiliários oferecidos em 
permuta e as companhias emissoras desses valores. 

Parágrafo único. A Comissão de Valores Mobiliários poderá 
fixar normas sobre o Instrumento de oferta de permuta e o seu 
registro prévio. 

Sigilo 
Art. 261. Até a publlcação da oferta, o ofertante, a Instituição 

financeira ln termedlárla e a Comissão de Valores Moblllarlos de
vem manter sigilo sobre a oferta projetada, respondendo o ln
tratar pelos danos que causar. 

Processamento da Oferta 
_ Art. 262. A aceitação da oferta deverá ser feita nas lnstltul

çoes financeiras ou do mercado:de valores mobillárlos Indicadas no 
Instrumento de oferta e os aceitantes deverão firmar ordens irre
vogávels de venda ou permuta, nas condições ofertadas, ressalvado 
o dlsDQsto no § J,o do artigo 263. 

_ ~ l.• ll: facultado ao ofertante melhorar, uma vez, as condi• 
çoes de preço ou forma de pagamento, desde que em pércentagem 
igual ou superior a cinco por cento e até dez dias antes do término 
do prazo da oferta; as novas condições se estenderão aos aclonlstas 
que Ja tiverem aceito a oferta. 

§_ 2,.• Findo o prazo da oferta, a instituição financeira ln ter
mediana comunicará o resultado à Comissáo de Valores Mobiliá
rios e, mediante publicaçà? pela Imprensa, aos aceitantes. 

. § :t• Se o número de aceitantes ultrapassar o máximo, será 
obrigatório o rateio, na forma prevista no Instrumento da oferta. 

Oferta Concorrente 
Art. 263. A existência de oferta públlca em curso não Impede 

oferta concorrente, desde que observadas as normas desta. seção. 

§ 1.• A publicação de oferta concorrente torna nulas as or
dens de venda que já tenham sido firmadas em aceitação de oferta 
anterior. 

I 2.• il: facultado ao primeiro ofertante prorrogar o prazo de 
sua oferta de fazê-lo coincidir com o da oferta concorrente. 

Negoeiação Durante a Oferta 
Art. 264. A Comissão de· Valores Moblllarios poderá expedir 

normas que dlsclpllnem a negociação das ações obj e to da oferta 
durante o seu prazo. 

SEÇAO VIII 

Incorporação de Companhia Controlada 
Art .. 265. Na Incorporação, pela controladora, de companhia 

controlada, a justificação, apresentada à Assembléia Geral da 
controlada deverá conter, além das Informações previstas nos llrtl
gos 225 e 226, o cálculo das relações de substituição das ações dos 
ac!onlst,ns minoritários da controlada com base no valor de patrl
munlo liquido das ações da contl'Oiadora e da controlada, avaliados 
o.s dois pntrlmõnlos segundo os mesmos critérios e na mesma data, 
a Pl'eços de mercado. 

I 1.0 A avallação dos dois patr1mõnlos será feita por três pe
ritos ou empresa especializada. 

_ § 2.0 Para eleito da comparação referida' neste artigo, as 
aço_es de capital da controlada de propriedade da controladora 
serao avalladas, no patrlmõnio desta, com base no valor de patrl
mõnlo líquido da controlada a preços de mercado. 

§ 3.0 Se as relações de substituição das ações dos aclonlstas 
m!norltarlos, previstas no protocolo da Incorporação, forem menos 
vantajosas que as resultantes da comparação prevista neste artigo, 
o~ aclonlstas dissidentes da deliberação da Assembléia Geral da 
contorlada que aprovar a operação terão direito de escolher entre 
o valor de reembolso fixado nos termos do artigo 137 ou: 

a) no caso de companhia aberta, pela cotação média das 
ações em bolsa dê valores ou no mercado de balcão, durante os 
trinta dias anteriores ã data da assembléia que dellberar sobre a 
Incorporação; 

b) no caso de companhia fechada, pelo valor de patrlmõnlo 
liquido a preços de mercado. 

§ <r." Aplicam-se ã fusão da companhia controladora e con
trolada as normas especiais previstas neste artigo. 

I 5.• O disposto neste artigo não se aplica no caso de as 
ações do capital da controlada terem sido adquiridas no pregão da 
bolsa de valores ou mediante oferta pública nos termos dos artigos 
258 a 264. 

CAP!TULO XXI 
Grupo de Sociedades 

SEÇAO I 

Características e Natureza 
Características 

Art. 266. A sociedade controladora e s~as controladas podem 
constituir, nos termos deste Capítulo, grupo de sociedades, median
te convenção pela qual se obriguem a combinar recursos ou esfor
ços.. para a realização dos respectivos obj e tos, ou a participar de 
atlvldades ou empreendimentos comuns. 

§ 1.• A sociedade cont.roladora, o.u de comando do grupo, deve 
ser brasileira, e exercer, dlreta ou lndiretamente, e de modo per
manente, o controle das sociedades !llladas, como titular de direitos 
de sócio ou aclonlsta, ou mediante acordo com outros sócios ou 
aclonlstas. 

§ 2.• A participação reciproca das sociedades do grupo obe
decerá ao disposto no artigo 245. · 

Natureza 
Art. 267. As relações entre as sociedades, a estrutura admi

nistrativa do grupo, e a coordenaçãl> ou subordinação dos admi
nistradores das sociedades tllladas serão estabelecidas na conven
ção do grupo, mas cada sociedade conservara personalldade e pa-
trimónios distintos. · . 

De_!jignaçiio 
Art. 288. O grupo de sociedades te rã designação de que cons

tarão as palavras "grupo· de sociedades" ou "grupo" . 
Parágrafo único. Somente os grupos organizados· de acordo 

com este Capitulo poderão usar designação com as palavras ••grupo" 
ou "grupo de sociedades". 

Companhias Sujeitas a Autorização para Funcionar 
Art. 269. A companhia que, por seu objeto, depende de auto

rização para funcionar, somente podera participar de grupo de 
sociedades após a aprovação da convenção do grupo pela autori
dade competente para aprovar suas alterações estatutárias. 

SEÇAO II 
Constituição, Rerlstro e ·PubUcidade 

Art. 270. O grupo de sociedades será constituído por con
venção aprovada pelas sociedades que·o componham, a qual deverá 
conter: 

I- a designação do grupo; 
II - a lndlcaç~o da sociedade de comando e das tllladas; 
III - as condições de participação das diversas sociedades; 
IV -o prazo de duração, se houver, e as condições de extinção; 
V - as condições para admlssão de outras sociedades e para 

a retirada das que o componham; 
VI - os õrgãos e· cargos da administração do grupo, suas atri

buições e as relações entre a· estrutura administrativa do grupo e 
as das sociedades que o componham; 

..... ,1 ..... - ..... - .. -··-·· • ..- •• ,_,.,,, ·-··' _ ...... 
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VII - a declaração da nacionalidade do controle do grupo; 
VIII - as condiçõea para alteração ila convenção. 
Parágrafo único. Para. os efeitos do número VI, o grupo 

de sociedade considera-se sob controle brasileiro se a. sua socie
dade de comando está sob o controle de: 

a> pessoas naturais residentes ou domiciliadas no Brasil; 
b) pessoas jurídicas de direito público Interno; ou 
c) sociedade ou sociedades brasileiras que, dlreta ou lndlreta

mente, esteJam sob o controle das pessoas referidas nas alíneas 
a eb. 

Aprovação pelos Sócios das Sociedades 
Art. 271. A convenção de grupo deve ser aprovada. com obser

v(lncla das normas para alteração do contrato social ou do.esta-
tuto (art. 136, n.0 VIII>.. · 

Parágrafo único. Os sócios ou a.clon'lsta.s dissidentes da deli
beração de se associar a grupo tem direito, nos termos do artigo 
137, ao reembolso de sua.< ações ou quotas. 

Registro e Publicidade 
Art. 272. COnsidera-se constituído o grupo a partir da data 

do arquivamento, no Registro do Comércio da sede da sociedade 
de comando, dos seguintes documentos: 

I - convenção de constituição do grupo; 
II - atas das assembléias-gerais, ou Instrumentos de altera

ção contratual, de todas as sociedades que tiverem aprovado a 
constituição do grupo; 

III - declaração autenticada do número das ações ou quotas 
de que a sociedade de comando e as demais sociedades Integran
tes do grupo são titulares cm cada sociedade filiada, ou exem
plar de acordo de aclonista.s que assegura o controle de socieda
de filiada. 

§ 1.0 Quando as sociedades filiadas tiverem sede em locais 
diferentes, deverão ser arquivadas no Registro do . Comércio das 
respectivas sedes as atas de assembléia ou alterações contratuais 
que tiverem aprovado a convenção, sem prejuizo do registro na 
sede da sociedade de comando. 

§ 2.0 As certidões de arquivamento no Registro do COmércio 
serão publicadas. 

§ 3.0 A partir da data do arquivamento, a sociedade de co
mando e as fllladas passarão a usar as respectivas denominações 
aerescldas da designação do grupo. 

§ 4.0 As alterações da convenção do grupo serão arquivadas 
e publicadas nos termos deste artigo, observando-se o disposto 
no § 1.0 do art. 135. 

SEÇAO III 

Administração 
Admlnlstridores do Grupo 

Art. 273. A convenção deve definir a estrutura administra
tiva do grupo de sociedades, podendo criar órgãos de deliberação 
COlegiada e cargos de dlreção geral. 

Parágrafo único . A repre~- tação das sociedades perante 
terceiros, salvo disposição expre8Sa na convenção do grupo, ar
quivada no Registro do Comércio e publicada, caberá exclusiva
mente aos administradores de cada sociedade, de acordo com os 
respectivos estatutos ou contratos sociais. 

Administradores das Sociedades Filiadas 
Art. 274. Aos administradores das socleda~es . fllladas, sem 

prejuízo de suas atribuições, poderes e responsabilidades, de 
acordo com os respectivos estatutos ou contratos sociais, com
pete observàr a orientação geral estabelecida e as Instruções ex
pedidas pelos admlnl.stradores do grupo que não Importem viola
ção da lei ou da convenção do grupo. 

Remuneração 
Art. 275. Os administradores do grupo e os Investidos em 

cargos de mais de uma sociedade poderão ter a sua remuneração 
rateada entre ns diversas sociedades, e a gratificação dos admi
nistradores, se houver, poderá ser flxndn, dentro dos limites do 
t 1.0 do art. 153, com base nos resultados apurados nas demons
trações tlnancelras consolidadas do grupo. 

SEÇAO IV 

Demonstrações Financeiras 
Art. 276. O grupo de sociedades publicará, além das demons

trações !lnanceiras referentes n cada uma das companhias que 
o compõem, demonstrações consol!.dadas, compreendendo todas 

as sociedades do grupo, elaboradas com observância do disposto 
no art. 251. 

I 1.0 As demonstrações consolidadas do grupo serão publica
das juntamente com as da sociedade de comando. 

I 2.0 A sociedade de comando dever:í publicar demonstra
ções financeiras nos termos desta lei, ainda que não tenha a 
forma de companhia, 

§ 3.0 As companhias filiadas Indicarão, em nota às suas de
monstrações tlnancelras publicadas, o órgão que publicou a últi
ma demonstração consolidada do grupo a que pertencer. 

§ 4.0 As demonstrações consolidadas de grupo de sociedades 
que Inclua companhia aberta serão obrigatoriamente audltada.s 
por auditores Independentes registrados na Comissão de Valores 
Moblllários, e observarão as normas expedidas por essa Comis
são. 

SEÇAO V 

Direitos dos Sócios Minoritários 
Prejuízos Resultantes de Atos Contrários à Convenção 

Art. 277. A combinação de recursos e esforços, a subordina
ção dos Interesses de uma sociedade aos de outra, ou do grupo, 
e a participação em custos, receitas ou resultados de atlvidades 
ou empreendimentos, somente poderão ser opostos aos sócios mi
noritários das sociedades tllladas nos termos da convenção do 
grupo. 

§ 1.° Consideram-se minoritários, para os efeitos deste arti
go, todos os sócios da filiada, com exceção da sociedade de co
mando e das demais filiadas do grupo. 

§ 2.0 A distribuição de custos. receitas e resultados e as com
pensaçõe~ entre sociedades, previstas na convenção do grupo, de
verão ser determinadas e registradas no balanço de cada exer
cício social das sociedades ln teressadas. 

§ 3.0 Os sócios minoritários da filiada terão ação contra os 
seus administradores e contra a sociedade de comando do. grupo 
para haver reparação de prejuizos resultantes de atas praticados 
com lnfração das normas deste artigo, observado o disposto nos 
parágrafos do art.igo 247. 

Conselho Fiscal das Filiadas 
Art. 278. O funcionamento do Conselho Fiscal da compa

nhia filiada a grupo, quando não for permanente, poderá ser 
pedido por aclonlsta.s minoritários que representam, no minlmo, 
cinco por cento ·das ações ordinárias, ou das ações preferenciais 
sem direito de voto. 

§ 1.0 Na constituição do Conselho Fiscal 'da filiada serão 
ob~ervadas as seguintes normas: 

a) os acionlstas minoritários votarão em separado, cabendo 
às ações com direito a voto o direito de eleger um membro e 
respectivo suplente e às ações sem direito a voto, ou com voto 
restrito, o de eleger outro; 

b) a sociedade de comando e as fllladas poderão eleger nú
mero de membros, e respectivos suplentes, Igual ao dos eleitos 
nos termos da aünea a, mais um. 

§ 2.o O COnselho Fiscal da sociedade flllaàa poderá solicitar 
aos órgãos de administração da sociedade de comando, ou de 
outras filiadas, os esclarecimentos ou Informações que julgar ne
cessários para fiscalizar a observância da convenção do grupo. 

CAPiTULO XXII 
Consórcio 

Art. 279. As companhias e quaisquer outras sociedades, sob 
o mesmo controle ou não, podem constituir consórcio para exe
cutar determinado empreendimento, observado o disposto neste 
Capítulo. 

§ 1.o o consórcio não tem personnlldade .juridlca e as con
sorciadas somente se obrigam nas condições previstas no respec
tivo contrato, responde1,1do cada uma por suas obrigações, sem 
presunção de solidariedade. 

§ 2.o A falência de uma consorciada não se estende às de
mais subsistindo o consórcio com as outras contratantes; os cré
ditos' que porventura tiver a falida .serão .apurados e pagos . na 
forma prevista no contrato de consorcio. 

Art. 280. o consórcio será constl tuído mediante contrato 
aprovado pelo órgão da sociedade competente para autorl:tar a 
alienação de bens do atlvo permanente, do qual constarão: 

I - a designação do consórcio, se houver; 
II - o empreendimento que constitua o objeto do consórcio; 
III - a duração ,endereço e foro; 
IV - a de!lnl~ão das obrigações e responsabll!dade de cada 

sociedade. consorciada, e dn.~ prestações especificas; 
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V - normas sobre recebimento de receitas e partilha de re
sultados; 

VI - normas sobre administração do consórcio, contabiliza
ção, representação das sociedades consorciadas e taxa de admi
nistração, se houver; 

vn - forma de deliberação 'sobre assuntos de Interesse co
mum, com o número de votos que cabe a cada consorciado; 

VIII - con trlbulção de cada consorciado para as despesas 
comun~. se houver. 

Parágrafo único. · O contrato de consórcio e suas alterações 
serão arquivados no Registro do Comércio do lugar da sua sede, 
devendo a ·certidão do arquivamento ser publicada. 

CAPiTULO XXIII 

Sociedades em Comandita por Ações 
Art. 281. A sociedade em comandlta por ações terá o capi

tal dividido em ações e reger-se-á pelas normas relativas às com
panhias ou sociedades anónimas, sem prejuízo. das modificações 
constantes deste Capítulo. 

Art. 282. A sociedade poderá comerciar sob firma ou razão 
social, da qual só farão parte os nomes dos sócios dlretores ou 
gerentes. Ficam lllmltada e solidariamente responsáveis, nos ter
mos desta lei, pelas obrigações sociais, os que, por seus nomes, 
figurarem na !lrma ou razão social. 

Parágrafo único. A denominação ou a firma deve ser se
guida das palavras "Comandlt.a por Ações", por extenso ou abre
vladamente. 

Art. 283. Apenas o sócio ou aclontsta tem qualidade para 
àdmlnlstrar ou gerir a sociedade, e, como dlretor ou gerente, res
ponde, subsidiária mas Ilimitada e solidariamente, pelas obriga~ 
ções da sociedade; se o dlretor ou gerente for pessoa jurídica, 
essa responsabll!dade não se estenderá à pessoa natural por ela 
designada tart. 147). 

§ 1,0 Os dlretores ou gerentes serão nomeados, sem limita
ção de tempo, no estatuto da sociedade, e somente poderão ser 
destituídos por deliberação de aclonlstas que representem dois 
terços, no mínimo, de capital social. 

§ 2.o O .dlretor ou gerente que for destituído ou se exonerar 
continuará responsável pelap obrigações ·sociais contraídas sob 
sua 'administração. 

Art. 284. A Assembléia Geral não pode, sem o consentimen
to dos dlretores ou gerentes, mudar o objeto essencial da socie
dade, prorrogar-lhe o prazo de duração, aumentar ou diminuir 
o capital social, criar obrigações ao portador ou partes bene!l
clárlas, nem aprovar a participação em grupo de sociedades. 

Art. 285. Não se aplica à sociedade em comandlta por ações 
o disposto nesta lei sobre Conselho de Administração, autoriza
ção estatutária de aumento de capital e emissão de bõnus de 
subscrição. 

CAPiTULO XXIV 

Prazos de Prescrição 
Art. 286. A ação para anular a constituição da companhia, 

por vício ou defeito, prescreve em um ano, contado da publicação 
dos ates constitutivos. 

Parágrafo único. Ainda depois de proposta a ação, é licito 
à companhia, por deliberação da Assembléia Geral, providenciar 
para que seja sanado o vício ou defeito. 

Art. 287. A ação para anular as deliberações tomadas em 
Assembléia Geral ou especial, Irregularmente convocada ou Insta
lada, violadoras da lei ou do estatuto, ou eivadas de erro, dolo, 
fraude ou simulação, prescreve em dois anos, contados da delibe
ração. 

Art. 288. Prescreve: 
I- em um ano: 
a) a ação contra peritos e subscritores do capital. para deles 

haver reparação civil pela avallação de bens, contado o prazo da 
publicação da ata da Assembléia Geral que aprovar o laudo; 

b) a ação dos credores não pagos contra os aclontstas e os 
liquidantes, contado o prazo da publicação da ata de encerra
mento da liquidação da companhia; 

II - em três anos: 
a) a ação para haver dividendos, contado o prazo da data 

em que tenham sido postos à disposição do aclonlsta; 
b) a ação contra os f11ndadores, aclonistas administradores, 

liquidantes, 'fiscais ou sociedade de comando, 'para deles haver 

reparação civil por atos cuiposos ou dolosos, no caso de violação 
da lei, do estatuto ou da convenção do grupo, contado o pra:io: 

1 l para os fundadores, da data da publicação dos a tos cona
tltutlvos da c~mpanhla; 

2) para os aclonlstas, administradores, !Iscais e sociedades de 
comando, da data da publicação da ata. que aprovar o balanço 
referente ao exercício em que a violação tenha ocorrido; 

3) para os liquidantes, da data da publicação da ata da. 
primeira Assembléia Geral posterior à .violação; 

c) a ação contra aclonlstas para restituição de dividendos 
recebidos de má-fé, contado o prazo da data da. publicação da 
ata da Assembléia Geral ordinária o exercício em que os dividen
dos tenham sido declarados; 

d) a ação contra os administradores ou titulares de partes 
beneficiárias para restituição das participações no lucro recebidas 
de má-fé, contado o prazo da data da publicação da ata da As
sembléia Geral ordinária do exercício em que as participações 
tenham sido pagas; 

c) a ação contra o agente fiduciário de debenturlstas ou 
titulares de partes beneficiárias para dele haver reparação civil 
por ates culposas ou dolosos, no caso de violação da lei ou da 
escritura de emissão, a contar da publtcação da ata da Assembléia 
Geral que tiver tomado conhecimento da violação; 

f) a ação contra o violador do deTer de sigilo de que trat'a 
o artigo 261 para dele haver reparação civil, a contar da data da 
publicação da oferta. 

Art. 289. Quando a ação. se originar de fato que deva ser 
apurado no Juízo Criminal, não ocorrerá a prescrição antes da 
respectiva sentença definitiva, ou da prescrição da ação penal. 

CAPiTULO XXV 

Disposições Gerais 

Art. 290. As publicações ordenadas pela presente lei serão 
feitas no órgão oficial da União ou do Estooo, conforme o lugar 
em que esteja situada a sede da companhia, e em outro jornal 
editado no local em que tiver sede a companhia ou nele tenha 
grande circulação. 

§ 1.o A companhia deve fazer as publicações previstas nesta 
lei sempre no mesmo jornal, e qualquer mudança deverá ser pre
cedida de aviso aos aclonlstas no extrato da ata da Assembléia 
Geral ordinária. 

§ 2.o O disposto no final do § 1.0 não se aplica à eventual 
publicação de atas ou balanços em outros jornais. 

Art. 291. A lndenlzação por perdas e danos em ações com 
fundamento nesta lei será corrigida monetariamente até o tri
mestre civil em que for efetlvamente liquidada. 

Art. 292. A Comissão de Valores Mobiliários poderá reduzir, 
mediante fixação de escala em função do valor do capital social, 
a porcentagem mínima aplicável as .companhias abertas, estabe
lecida no artigo 105, na alínea c, do parágrafo único do artigo 123, 
no artigo 141, no § 1.0 do artigo 158, no § 4.0 do artigo 160. no § 2.o : 
do artigo 162, no § 6.0 do artigo 164, no § 1.0 do artigo 247 e no 
artigo 278. 

Art. 293. As sociedades de que· trata o artigo 62 da Lei n.• 
4. 728, de 14 de julho de 1965, podem ter suas ações ao portador. 

CAPiTULO X.."{VI 

Disposições Transitórias 

Art. 294. A presente lei entrará em vigor sessenta dias apóa 
a sua publicação; aplicando-se, todavia, a partir da data da publi
cação, as companhias que se constituírem .. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às 
disposições sobre: 

. a) elaboração das demonstrações financeiras, que serão" obser
.vadas pelas companhias existentes a partir do exercício social que 
se Iniciar sessenta dias após a publlcação desta lei; 

b) a apresentação, nas demonstrações financeiras, de valores 
do exercício anterior lart. 177, § 1.0 ), que será obrigatória a partir 
do balanço do exercício social subseqüente ao referido na alínea 
anterior; 

c) elaboração e publicação de demonstrações financeiras con
solidadas, que somente serão obrigatórias para os exercícios inl-
claqos a partir de 1.0 de janeiro de 1977. · 

Art. 295. As companhias existentes deverão proceder a adap
tação do seu estatuto aos preceitos des~ lei no prazo de um ano 
a contar da data em que ela entrar em vigor, devendo para esse 
fim ser convocada Assembléia Geral dos aclonlstas. 
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§ 1.0 Os administradores e membros do Conselho Fii!Cal res
pondem pelos prej uizos que causarem pela Inobservância do dis· 
posto neste artigo, 

§ 2.0 O disposto neste artigo não prejudicarã os direitos pe· 
cunió.rios conferidos por partes beneficiárias e debêntures em 
circulação na data da publicação desta lei. que somente poderão 
ser modificados ou rcdu7.ldo5 com observância do disposto no at'· 
tigo 51 c; no ~ 5." do nt·tigo 71. 

§ 3.0 As companhias existentes deverão eliminar. no prazo 
de três anos a contar da data de entrada. em vigor desta lei, as 
participações reciprocas vedadas pelo artigo 254 e seus parágrafos. 

§ 4." AI; companhias existentes. cujo estatuto for omisso 
quanto à fixação do dividendo. ou que o estabelecer em condições 
que não satisfa~am aos requisitos do ~ 1.0 do ar.tigo 203 poderão, 
dentro do prazo previsto neste artigo. fixá-lo cm porcentagem' 
Inferior à prevista no § 2.0 do artigo 203, mas os acionistas dissi
dentes dessa deliberação terão direito de retirar-se da companhia. 
mediante reembolso do valor de suas ações, com observância do 
disposto nos artigos 45 e 137. 

§ 5.0 O disposto no artigo 200 não se aplica ás reservas cons
tituídas e aos lucros acumulados em balances levantados antes 
de 1.0 de janeiro de 1976, · 

§ 6.0 O disposto no parágrafo úni. J do artigo 238 não se 
aplica as participações existentes na data da publicação desta lei. 

Art. 296. Enquanto a Comissão de Valores Mobiliártos niio 
estiver em funcionamento. as atribuições normativas que lhe são 
cometidas nesta lei serão exercidas pelo Conselho Monetãrio Na
cional. 

.1\rt. 297. Ficam revogados o Decreto-Lei n.0 2. 627, de 26 de 
s~t~mbro de 1949. com exceção dos artigos 59 a 73, e demais dispo· 
stçoes cm contrario. 

Brasília, em de de 1976. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N.0 2.627, DE 26 DE SETEMBRO OE 1940 

DisJJõe sobre as sociedades por ações. 
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe con

fere o art. 180 da Constituição, decreta: 

CAPíTULO I 
D:~s Características e Natureza da Sociedade Anõniana 

ou Com11anhia 
Art. 1.0 A sociedade anõnima ou companhia terá o capital 

dividido em nções, do mesmo valor nominal. e a responsabilidade 
dos sócios ou acionistas será limitada ao valor das ações subscritas 
ou adquiridas. 

Art. 2.0 Pode ser objeto da sociedade anõnima ou companhia 
qualquer empresa de fim lucrativo, não contraria à lei, a ordem 
pública ou aos bons costumes. 

Parágrafo único. Qualquer que seja o objeto, a sociedade anõ
nima ou companhia é mercantil e rege-se pelas leis e usos do co
mércio. 

Art. 3.0 A sociedade anõnima será designada por denominação 
que indique os seus fins, acrescida das palavras "sociedade anõ
nlma" ou "companhia", por extenso ou abrevladamente. 

§ 1.0 O nome do fundador, acionista, ou pessoa que por qual
quer outro modo tenha concorrido para o êx:lto da empresa, pc
dera figurar na denominação. 

§ 2.0 Se a denominação ror idêntica ou semelhante à de com
panhia já existente, a.~sistiri à prejudicada o direito de requerer, 
por via administrativa 1art. 53!, ou em juizo, a modificação e de
mandar as perdas e danos resultantes. 

CAPíTULO II 
Do Capit.:IJ Social (1) 

Art. 4." O cnpital da companhia serã expresso em dinheiro 
nacional e poderá compreender qualquer espécie de bens, móveis 
ou Imóveis, corpóreos ou incorpóreas, suscetíveis de avaliação em 
dinheiro. 

Art. 5." A avaliação dos bens será feita por três peritos, no
meados em assembléia gemi dos subscritores, convocada pela im
prensa e presidida por um dos fundadores. A assembléia lnstalar
.se-á com a presença de subscritores que representem metade, pelo 
menos, do capital social. 

,·mv.-;;l't. 45 do. Lel n. 4.728, de 14-7·1965, que A\lt.orlu a oonatltulçAo do 
S.'A, c.:om. c·apltnl t1Ubi:icrll.4) turea·tor 110 tlxl\do pelo ol\tu.tuto BOcio.l, deade que 
aa rcbllecttYIUI açôcli scju.m nomlno.Uvaa ou ~ndoi8M.vels, 

§ .1." Os 'peritos deverão apresentar laudo fundamentado e 
lnstrmdo ~om os doc.umentos relativos aos bens avaliados, e estarão 
presentes a asse~bleia, que dele deverá conhecer, a fim de presta· 
rem as lnformaçoes que lhes !orem solicitadas, 

§ 2.0 Se o subscritor aceitar o valor aprovado pela assembléia 
os bens incorporar-se-ão ao património da companhia, competlndÓ 
aos primeiros diretore~ cumprir as formalidades necessárias para 
a respectiva trans:nlssao. Se a assembléia não aprovar a avaliação, 
ou o subscritor nao ,aceitar o valor aprovado, ficarã sem efeito o 
projeto de constitulçao da companhia. 

§ 3.0 Os bens não poderão ser incorporados ao património da 
sociedade por valor acima do que lhes tiver dado o subscritor. 

§ 4.0 Aplica-se á assembléia acima referida o dispost.o no 
art. 82. 

§ 5.0 Os peritos respondem perante a sociedade pelos prejuízos 
que lhe causarem por culpa ou dolo, sem prejuízo da responsablli· 
dade criminal em que tenham incorrido. 

Art. 6.0 A avaliação não é necessária. quando os bens perten
cem em comum ou em condomínio a todos os subscritores. Nesta 
hipótese, o valor dos bens será o que os subscritores lhes derem. 

Art. 7.0 Na !alta de declaração expressa em contrário, os bens 
transferem-se à companhia a titulo de propriedade. 

Art. 8.0 A responsabilidade ~ivil dos subscritores ou acionlsta.s, 
que contribuírem com bens para a formação do capital social, seri 
Idêntica à do vendedor. 

Parágrafo único. Quando a entrada consistir em títulos de 
crédito pessoal, o subscritor ou acionista responderá pela solvência 
do devedor. Essa responsabilidade não subsistirã, quando se tratar 
da versão de um patrlmõnio liquido, como nos casos de Incorpo
ração ou fusão. 

CAPíTULO IIt 
Das Ações 

Art. 9.0 As ações, conforme a natureza dos direitos ou vanta
gens que confiram a seus titulares, são comuns ou ordinárias e 
preferenciais, estas de uma ou mais classes. e as de gozo ou frui
ção. !2l 

Parágrafo único. A emissão de ações preferenciais sem dl· 
relto de voto não pode uitrapa&>ar a metade do capital da compa
nhia !3l 

Art. 10. A prer~rência pode consistir: 
a) em prioridade na distribuição de dividendos. mesmo fixos 

e cumulativos; 
b) em prioridade no reembolso do capital, com prêmio ou sem 

ele; 
c) na acumulação das vantagens acima enumeradas. 
Parágrafo único. Os dividendos, ainda que !lxos e cumula· 

tivos, não poderão ser distribuídos com prejuízo do capital social, 
salvo quando, em caso de liquidação da sociedade, essa vantagem 
for expressamente assegurada. 

· Art. 11. Os estatutos da sociedade anónima, constituída com. 
a parte do capital representado por ações preferenciais, declararão 
as vantagens e preferências atribuídas a cada classe dessas ações 
e as restrições a que !!carão sujeitas, e poderão autorizar o resg~te 
ou a amortização, a conversão de ações de uma classe em açoes 
de outra e em ações comuns, e desta em. ações preferenciais, !i" 
xando as respectivas condições. 

Art. 12. Quando a emissão de ações preferenciais se fizer em 
virtude de aumento de capital ou pela conversão de ações comuns 
em· ações preferenciais, os estatutos, se omissos, serão alteradas, a 
fim de neles se Incluírem as declarações referidas no art. 11. 

Art. 13. A ação é Indivisível em relação à sociedade. 
A~t. 14. Somente depois de cumpridas as forr;nalldades ne

cessárias ao funcionamento legal da companla sera permitida. a 
emissão de qualquer espécie de ações, as quais somente poderao 
ser negociadas depois de realizados trinta por cento do seu valor 
nominal. 

§ 1." Não é perml tida a emissão de ações por séries ou abaixo 
do seu valor nominal. 

(21 v, o Decreto-I.el n.o 2,055, de 5·3•l040, que dlsp6e oobre a con.veralo do 
ac;Oaa ordina\rlu.ta: daa soclcdo.dea anónimas em ac;Oea pt·etet·enclata. 

- O u.rt. 44 da clt,ada Lei n,o 4, 728 autoriza aa S.A. o. emttlr debêntures 
ou obriR:ac;Oea, aatleQ:urando aos respcctlvoa tltulares o direito de converl.é·l&l 
om ac;Oe1:1 do capital da aoch:dacte emlB&Ol'A, 

(3) Dl•póe o art, t,o do Decroto•Leln.• 6.464, de 2·5·l944 !DOU de 4•5·lM4): 
.. A restrt<Ao contida no pe.rt\"1-ato único dO art. g,"l do Decreto· Lei n. 2.627, de 
Z6·10·19o&O, nAo se apUca i.a sociedade~ .:uJa maioria das açOes com direito • 
vota perten(u. a th1lAo ou a qualquer dos Estados ou Munlclploa. - Parãgrato 
Untco. Enqmmto o número de açóes &em direito a voto eKceder o da metode 
dn.a a.ç6es ordlnl\rlaa, a Unh\o, ou o EHto.do ou M.unlolplo que poaaulr & ma.lorla. 
destu, nAo poderü. t.ranacerl-lu. a terceiro." 
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I 2.0 A lnfração do dlspo11to neste artigo Importa a nulidade do 
ato ou operação e a responsabilidade dos lnfratores, sem prejulzo 
da ação penal que no caso caiba.·-

Art. 15. A sociedade anónima não pode negociar com as pró
prias ações. 

Parágrafo único. Nessa proibição não se compreendem as ope
rações de resgate, reembolso, amortização ou compra, previstas em 
lei. · 

Art. 16. O resgate consiste no pagamento do valor das ações, 
para retirá-las definitivamente da circulação. 

Parágrafo único. O resgate somente pode ser efetuado por 
melo de fundos dlsponlvels e mediante sorteio, devendo ser auto
rizado pelos estatutos, ou pela assembléia geral, em reunião ex
traordinária, que fixará as condições, o modo de proceder-se à 
operação, e, se mantido o mesmo capital, o número de ações em que 
se dividirá e o valor nominal respectivo. 

Art. 17. O reembolso é a operação pela qual, nos casos previstos 
em lei Cart. 107). a sociedade paga o valor de suas respectivas açôcs 
aos aclonlstas dlsslden tes da deliberação da a.ssernbléla geral. 

Parágrafo único. Se a sociedade não conseguir colocar as 
ações reembolsadas, o capital será reduzido proporcionalmente ao 
montante do valor nominal respectivo. 

Art. 18. A amortização de ações é a operação pela qual a so
ciedade, dos fundos disponíveis e sem diminuição do capital, dis
tribui por todos ou alguns aclonlstas, a titulo de antecipação, somas 
de dinheiro que poderiam tocar às ações em caso de liquidação. 

! 1.0 A amortização das ações pode ser Integral ou parcial e 
compreende, na primeira hipótese, todas ou algumas delas, ou 
uma só categoria ou classe de ações. 

'2.0 A amortização parcial deverá abranger, Igualmente, todas 
as ações: a amortização Integral de um certo número delas so
mente poderá efetuar-se mediante sorteio. 

I 3.0 As ações totalmente amortizadas poderão ser substi
tuídas por ações de gozo ou fruição, devendo os estatutos ou as
sembléia geral extraordinária, que resolver a amortização, estabe
lecer os direitos que a elas serão reconhecidos, observado o d!Jlposto 
no art. 78. 

I 

Art. 19. A compra ·de ações pela sociedade só é autorizada, 
quando, resolvida a redução do capital Cart. 114) mediante resti
tuição, em dinheiro, de parte do valor das ações, o preço destas 
em bolsa é Inferior ou Igual à Importância que deva ser restituída. 
As ações adquiridas serão retiradas, definitivamente, da circulação. 

Art. 20. Os certificados ou títulos das ações serão escritos 
em vernáculo e conterão as seguintes declarações: C4l 

_ a) a denominação da companhia, sua sede e prazo de dura
çao; 

bl a cifra representativa do capital social e o número de ações 
em que se divide; 

c) o número de ordem da ação, o seu valor nominal e a ca
tegoria ou classe a que pertence; 

d) o capital representado pelas diversas classes, se houver, e 
as vantagens ou preferências. que a cada classe forem conferidas, 
e as limitações ou restrições, a que estiverem sujeitas; · 

e) os direitos conferidos às partes beneficiárias; 
fl a época e o lugar da reunião da assembléia anual; 
J:) n data da constituição da companhia e do arquivamento e 

publicação dos seus atos constitutivos, e das reformas estatutárias 
realizadas; 

h) a cláusula ao portador, se desta espécie a ação; 
i). as assinaturas de 2 (dois) dlretores, se a empresa possuir 

mais de 1 (uml, ou as de dois procuradores com poderes especiais, 
cujos mandatos devem ser previamente registrados na Bolsa de Va
lores em que a sociedade seja Inscrita, juntamente com os respec
tivos fac slmlles de assinaturas. (5) 

Parágrafo único. A omissão de' qualquer dessas declarações 
dá ao aclonlsta o direito a lndenlzação por perdas e danos .. contra 
os dlretore.s, na gestão dos quais foram os titulas emitidos. 

Art. 21. A sociedade poderá emitir titulas múltiplos de' ações 
e, prov!Jlorlamente, cautelas que as representem, satisfeitos os re
quisitos do artigo anterior. 

Parágrafo único. Nenhuma ação ou titulo que a represente 
poderá ostentar :valor nomlnalln!erlor a Cr$ 1,00 (um cruzeiro). (6) 

(4) AçOea ondoasávola• v. art, 33 da t.ol n.• 4, 726, do 14-NIHIS, 
!Si Allnoa com a redaçAo dada pela Lei, n.• 4.728, do 14-7-1965, 
(6) Pu.rt,y;r·nto act·cscentodo pela. citado. Lel n.o 4,728. 

Art. 22. Aos titulas definitivos das ações ao portador, bem 
como aos das ações nominativas, podem ser anexados cupões rela
tivos aos dividendos. Os cupões conterão a denominação da socie
dade, a Indicação do local da sede, o número de ordem da ação ou 
do titulo múltiplo e a respectiva classe, o número da série dos 
eventuais dividendos, e a preferência no seu recebimento, se houver. 

Art. 23~ As ações terão sempre a forma nominativa ou ao 
portador. (7) 

f 1.0 As ações serão nominativas até o seu Integral pagamento, 
§ 2.0 As ações, cujas entradas não consistirem em dinheiro, 

só depois de lntegrallzadas poderão ser emitidas. 
Art. 24. Aos estatutos compete determinar a forma das açõea 

e a conversão de urna forma em outra. 
Parágrafo único. Os estatutos podem estabelecer qu~ntia mó

dica para atender às despesas e ao serviço da conver~ao ou da 
substituição dos títulos, quando pedida pelo acionlsta. 

Art. 25. A propriedade das ações nominativas presume-se pela 
inscrição do nome do aclonista no livro de "Registro de Ações No
minativas". 

Art. 26. Até prova em contrário, o detentor presume dono das 
ações ao portador. 

Art. 27. A transferência das ações opera-se: C8) 
. a) das nominativas, por termo. lavrado no Jlvro de "Transfe

rencla das Ações Nominativas", datado e assinado pelo cedente 
e pelo cesslonárlo, ou seus legítimos representantes. (9) 

bl das ações ao portador, por simples tradição. 
§ 1,0 A transferência das ações nominativas, em virtude _de 

transmissão por sucessão universal ou legado, de arremataçao, 
adjudicação ou outro ato judicial, somente se fará ~edlante aver
bação no livro de "Registro de Ações Nominativas , em !ace de 
documento hábil, que ficará em poder da sociedade. 

§ 2.o Os estatutos podem impor !Imitações à circulação das 
ações nominativas, contanto que regulen;, minuciosamente tais li
mitações e não Impeçam a sua negoclaçao, nem sujeitem o acto

. nista ao arbítrio da administração da sociedade ou da maioria dos 
acion!Jltas. 

Art. 28. A caução do penhor das ações nominativas só se 
constitui pela averbação do respectivo ato, documento ou Instru
mento no livro de "Registro de Ações Nominativas". A sociedade 
tem o direito de exigir para o seu arquivo um exemplar do do
cumento ou Instrumento. 

A caução ou penhor das Mões ao portador só se opera mediante 
a tradição destas ao credor e apôs o cumprimento das formalidades 
exigidas pela legislação comum. 

Parágrafo único. · :t;: proibido à sociedade anónima aceitar ~s 
próprias ações em caução ou penhor, salvo para garantia da gestão 
de seus dlretores. 

Art. 29. o usufruto, o fldeicomisso e qua!Jlq_uer cláusulas ou 
õnus que gravarem as ações nominativas, deverao ser averbadas 
no livro de "Registro de Ações Nominativas". 

Art. 30. As dúvidas suscitadas entre a socied~de e o acio
nista, ou qualquer interessado, a respel~ das averbaçoes ordenadas 
pelos artigos anteriores ou sobre anotaçoes. lançament?,s, o~ trans
ferências de ações, que devem fazet;,-se nos livro~ de Reg~stro ~~ 
Ai;ões Nominativas" e de "Transferenclas de Açoes Nomlna~ivas , 
serão dirimidas pelo juiz competente para solucionar as duvidas 
levantadas pelos oficiais dos Registras Públicos, excetuadas as 
questões atlnentes à substãncla do direito. 

CAPiTULO IV 
Das Partes Beneficiárias 

Art. 31. A sociedade anõnlma ou companhia pode c~iar, a 
qualquer tempo, títulos negociáveis, sem valor nomlnnl ~ estmnhos 
ao capital social, sob o nome de "partes beneficiárias . Esses ti-

17) Açàes e obr1gnç6es endossáveis: v. nrt.s. 3: c aegts, da. Lei n,o 4.728, do 
14·7-1965. 

- AdotarAo obrlcotorlamonte u. torma nominativa aa nç6oa de aocl•dlldea 
nnOnhnl\fi que: 1-1m dediquem n lotcu.numto ruml; - 11 l'XPlarem dlretll.nlllllte 
\rt.·na 1·m·nis· e 111 - aBJnm proprlct&\rlos de lmóvtüs rul'&i.IH nau-vlnculndoa a 
Suaa atlvldndes estatutàrlas. Etn.a. no1·ma, Contudo, ndo se u.pllcu. à.s entldau.lets ~om- "' 
preendldns na ndmlnlstraçAo tndlreta dR Unllo (A\ltnrqulns, l!.")npremls Wbllco.a 
e Sociedade de Economle. Mlstn.), v. art, e.o o ú.nlco da Lei n. 5.709, de 
7•10·1971, ctue regt1la " a.qulalçlo de imóvel r\lro.l por eRtrangelro ::-esldoaY:~ DO 
Pu.Js ou peasoa Jurldlca eatranaetra autorizada a. !unclonnr no Brnsn. 

IS) comunlcn~l\.o ob1'h'ntól11n ks Bol.sna dn sutatu.•nsAo trnnslt.Orla du tru.naro
rêncln ele ~lçOea: rll't. 34, !i 11, di\ clt.ndn Lei n.11 .J.'i2B. Ta·nustt!r,~ncln liL' nçoea 
endotilla\veta: v. tu·t. 34. desta. mutllnn. Lei. 

(9) O I 1,0 do a.rt. 32 dA Le1 n. 4. 728, reterldll, crlou o "Lh•ro de Registro do 
AçOea Endossl\vela", pau'"' iu&Cl'lç&.o de pi'Ol)l'lt:Uudu d&Ui o.çOcs emlas:uwc:iH tl ~ver• 
bnçl\o do.s tmm;rcrUnclns . 
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tulos conferirão aos seus proprietários direito de crédito eventual 
contra a sociedade, consLstente em participação nos lucros J!qu!dos 
anuais que, segundo a lei e os estatutos, devam ser distribuídos pelos 
ac!on!stas. 

§ 1.0 A percentagem atribuída às partes ~eneflc!árlas não 
ultrapassará um décimo do montante dos lucros hqu!dos. 

§ 2.o É proibida a emissão de mà!s de uma série ou categoria 
de partes benetlclárlas. · 

Art. 32. As partes beneficiárias podem ser alienadas pela so
ciedade nas condições determinadas pelos estatutos ou pela as
sembléia geral dos ac!on!stas, ou atribuídas a fundadores, .ac!o
nlstas ou- terceiros, como remuneração de serviços prestados à so
ciedade. 

Art. 33. Os estatutos fixarão as condições do resgate das par
tes beneficiárias, criando, para Isso, um fundo especial. 

1 1,0 Os estatutos podem prever a conversão das partes be
neficiárias em ações, tomando por base, para determinar-lhes o 
valor, os mesmos elementos estabelecidos para o resgate. 

§ 2.0 No caso de liquidação da S<!cledade, _solvido o passivo 
social, os titulares das partes benetlcl~r!as terno. direito de pre
ferência sobre o que restar do at!vo ate a !mportanc!a do respec
tivo !ul}do de resgate. 

Art. 34. Os certificados ou títulos das partes beneficiárias 
conterão: 

a> a designação - "Parte Beneficiária"; 
b) a denominação da sociedade, sua sede e duração; 
cl a cifra representativa do capital e o número de ações em 

que se divide: 
d) o número de partes beneficiárias criadas pela sociedade e 

o respectivo número de ordem; · 
e) os direitos que lhes são atribuídos pelos estatutos e as con

dições do seu resgate; 
fl ·a data da constituição da sociedade e do arquivamento e 

publicação dos seus atos constitutivos e das reformas estatutárias 
realizadas; 

g) o nome do beneficiário, se nominativo o titulo, ou a cláusula 
ao portador, se desta espécie a parte beneficiária; · 

h) as assinaturas de doiS diretores. 
Parágrafo único. ·A omissão de qualquer dessas declarações dá 

ao b~neflc!árlo o d!re!to à !nden!zação por perdas e danos contra 
os diretores, sob cuJa administração foram os títulos emitidos. 

Art. 35. A sociedade possuirá dois livros: um, para a Inscrição 
dos nomes dos beneficiários dos títulos nominativos; outro, para 
lançamento dos termos de transferência. 

Parágrafo único. Observar-se-ão, no q).le for aplicável, as 
dLsposlções dos arts. 22, 24 a 30, e § 2.0 do art. 131. 

Art. 36. É 11edado conferir às partes benefic!ãr!as qualquer 
direito privativo de aclon!sta ou membro da sociedade salvo o de 
fiscalizar, nos termos desta Lei, os atos da administração. 

Art. 37. As reformas dos estatutos que de qualquer maneira 
modificarem ou reduzirem as vantagens pecuniárias atribuídas às 
partes beneficiárias, só terão eficácia quando, em Assembléia Geral, 
a que estejam presentes dois terços pelo menos de titulares, forem 
aprovadas pela maioria destes. 

§ 1,0 A Assembléia será convocada pela imprensa, de acordo 
com as exigências para a convocação das Assembléias de ac!o
n!stas, com um mês de antecedência no mínlm?. Se após duas con
vocações deixar de Instalar-se por falta de numero, somente seLs 
meses depois outra poderá ser convocada. 

§ 2.o Cada parte beneficiária dá direito a um voto. A socie
dade não' votarã com os títulos que possuir. 

§ 3 ° Os titulares de "partes beneficiárias"' constituirão, 
quando 'o àdm!tlrem os estatutos, uma comunhão de interesses, 
que se regerá pelo Decreto-Lei n.0 781, de 12 de .. outubro de 1938, 
no que lhe tor apl!cável. (10) 

CAP:!TuLO V 

Da Constituição da Sociedade Anõnima ou Companhia 
Art. 38. Nenhuma sociedade anónima poderá constituir-se 

sem que se verifiquem, prel!m!narmente, os seguintes requisitos: 
1.o - a subscrição, pelo menos por sete pessoas, de todo o 

càpita! social; 

(10~ O Decreto .. Lel n,o 781 r~gula a oomunbAo de lntal'tlfllefl entre porta.dorea 
elo deb~nturea. 

2.o - a real!zação da décima parte, no min!mo, desse capital, 
pelo paLlamcnto de dez por cento do valor-nominal de cada .ação, 
observado o disposto no art. 23, § 2,0 ; 

a. o - o ·depósito, em estabelecimento bancãrlo, da décima parte 
do capital subscrito em dinheiro. ( 11 l 

A prova desse depósito far-se-á. mediante recibo passado pelo 
estabelecimento bancário. 

Parágrafo único. O disposto no n.O 2 deste artigo não se 
apl!ca às sociedades anónimas para as quais a lei exige a real!
zação inicial de maior soma de capital. 

Art. 39, A subscrição do capl tal pode ser pública ou particular. 
Art. 40. Na constituição da sociedade por subscrição pública, 

observar-se-ão os seguintes preceitos: 
I - Os fundadores publicarão pela Imprensa três vezes no 

mínimo, Inclusive no jornal oficia! dos lugares onde pretenderem 
abrir a subscrição, o projeto dos estatutos, acompanhado de um 
prospecto, ambos por eles assinados; 

II - Além dos elementos exigidos para as sociedades mercantis 
em geral, como denominação, objeto, sede, duração, capital e o 
modo de sua realização, o projeto dos estatutos satisfará os requi
sitos peculiares as sociedades anónimas ou companhias, e conterá 
as normas pelas quais se regerá a sociedade; 

III - O prospecto é a exposição clara e precisa das bases da. 
sociedade e dos motivos ou razões que têm os fundadores para 
esperar êxito do empreendimento; 

IV - O prospt:~to mencionará claramente: 
a) o modo de eonst!tu!ção e realização do capital; 
b) a Individuação dos bens, que deverão ser avaliados antes de 

entrar para a formação do capital; 
c> o valor nom!no;l das ações e as suas classes, se houver mais 

de uma; 
d) a !mportãnc!a da entrada Inicial por ação, realizada no 

ato da subscrição; U2 J 

e) as obrigações e compromissos assumidos pelos fundadores, e 
os contratos assinados no Interesse da futura sociedade, bem como 
as !mportãnc!as despendidas ou por despender: 

f) as vantagens particulares, a que terão direito os fundadores 
ou terceiros, e o art.lgo do projeto dos estudos que as regula; 

gl a data do Inicio e do termo da subscrição e as pessoas ou 
estabelecimentos autorizados a receber as entradas ln!c!a!s; 

h> o decreto de autorização do Governo para constituir-se a. 
sociedade, se for o caso 1 art. 631; 

I) o prazo dentro do qual deverá realizar-se .. a assembl~!a ds 
constituição da sociedade ou a preliminar para a avallaçao dos 
bens, se for o caso; 

jl as medidas que serão tomadas no caso de excesso de subs
crição: 

k) o nome, a nacionalidade, a profissão e a residência dos fun
dadores, número de ações que houverem subscrito o nome daquele 
em cujo poder se achem os originais a que alude o art. 41. 

Art. 41. Os originais do prospeto e do proje~ dos estatu~s 
bem como os documentos a que se referirem, deverao ficar deposi
tados no escritório de um dos fundadores, para exame de qualquer 

· ln teressado. 

Art. 42. Os subscritores, no ato de pagaJ!lento da entrada Ini
cial assinarão a. lista ou boletim de subscrlçao, autenticados pelos 
fundadores ou pela pessoa autorizada a receber as e!ltradas, _men
cionando a sua nacionalidade, estado civil, prof!ssao, res!dencla, 
número de ações subscritas e o total da entrada. 

o recibo serã dado ao subscrito pelos fundadores ou pessoa 
autorizada. 

Parágrafo único. A subscrição poderá fazer-se também me~ 
diante carta a qualquer dos fundadores, na qual o subscritor fara 
1S declarações exigidas neste artigo. 

011 consulr.e .. ae, & ae((ulr. o Deereto .. Lel n.0 :5.956, de 1•11·1943, que torna 
obrtGatórto o àepóstto du& entradas do capttal naa aocledades por açóea em 
or"u.ntzaçl\0. Eltte dopótilto dever" ser !etto no Banoo do Braall tt.et n.0 4.595, 
do 31·12·1964, ort. 19, l""m V), 

- Na 11ub8crtçAo de açoea de sociedades de. Capital. autorizado, o mtntmo 
ele tntegraHzaçâa lnlclal &flrá ttxa.do pelo Conaelbo Monetarlo Nacional, e aa lm
porti\nctu correapondentee poderAo ser recebldaa pel• aocledade, lndepencleote• 
monto do depóalto bancário: IU't. 4~. I 5.• da Lei n,o t.T.IB, do lt-7-19115, 

_ os requt11tt.ou doa itens 1.o. e a.o nl\o ee apUcam '- ·Zmpreaa Br&allelrl\ de 
Tolocomunlco~ .- T!n.BBRAS: art, 12 da Lol n.• 5.792, do ll-7·1972. 

(Ú!) V, itoe. anterior 
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Art. 43. Encerrada a subscrição, c verificando os fundadores 
ter sido o capital Integralmente subscrito, procederão ao depósito 
da sua décima parte, conforme preceitua o n.0 3 do art. 38, e con
vocarão a assembléia-geral que deverá resolver sobre a constituição 
da sociedade. Os anúncios de convocação mencionarão hora., dia e 
local da reunião e serão publicados nos Jornais que houverem 
Inserido o prospeto e o projeto dos estatutos. 

Art. 44. A assem bléla, em primeira ou segunda convocação, 
lnstalar-se-á com a presença de subscritores que representem dois 
terces, no mínimo, do capital social; em terceira convocação, lns
tal:ir-se-á com qualquer número. 

§ 1.0 Na assembléia, presidida por um dos fundadores e se
cretariada por um ou dois subscritores, será Ilda a. certidão do 
depósito, a que alude o art. 38, n.0 3, bem como discutido e votado 
o projeto dos estatutos. 113) 

§ 2.0 Verificando-se que foram observadas as formalidades 
legais e não havendo oposição de subscritores que representem 
metade do capital social, o presidente declarará constltuida a so
ciedade. Proceder-se-à, em seguida, a eleição dos primeiros .dlreto
res e fiscais. 

§ 3.0 A maforfa não tem poder para modf!fcar, alterar ou 
derrogar as cláusulas ou artigos do projeto dos estatutos; 

~ 4.° Cada ação dá direito a um voto. 
§ 5.0 A ata da assembléia, lavrada, em duplfcata, por um 

dos secretários, depois de Ilda e aprovada pela assembléia, será 
assinada por todos os subscritores presentes, ficando um exemplar 
em poder da sociedade e tendo o outro o destino determinado pela 
lel. 

Art. 45. A constituição da sociedade anónima por subscrição 
particular do seu capital pode fazer-se por deliberação dos subs
critores em assembléia geral ou por escritura pública. 

§ 1.0 Se a forma escolhida for a da assembléia geral, observar
se-à o disposto no art. 44, devendo, porém, o projeto dos estatutos, 
em duplfcata, ser entregue à assembléia assinado por todos os subs
critores do capital. O projeto dos estatutos será acompanhado da 
lista ou polctlm dos subscri,tores a que alude o art. 42. 

§ 2.0 Preterida a escritura 1públlca, todos os subscritores a 
assinarão. 

§ 3.0 A escritura pública deverá conter: 

a) a qualificação dos subscritores, pelo nome, pela naciona
lidade, pelo estado civll, profissão e resicêncla: 

b) os estatutos soclals; 

c) a transcrição do documento comproôatório do depósito da 
décima parte do capital em dinheiro; 

d) a relação das ações tomadas pelos subscritores e a lmpor
tãncla das entradas por eles feitas; 

e) a nomeação dos primeiros dlretores e 1!scals. 

§ 4. o Se a entrada de algum ou de alguns dos subscritores 
consistir em bens, que não dinheiro, cumprir-se-à, preliminarmen
te, o disposto no art. 5.0 , transcrevendo-se na escritura as atas das 
assembléias e o laudo dos peritos. · 

Art. 46. Ainda que se trate de bens imóveis, de valor superior 
a Cr$ 1,00, a sua Incorporação na sociedade, para a constituição 
de todo o capl tal ou parte dele, não impõe a forma da escritura 
pública. 

Art. 47. Os subscritores podem fazer-se representar na as
sembléia geral ou no ato da escritura pública por procuradores in
vestidos de poderes especiais. 

Art. 48. Os fundadores entregarão aos primeiros dlretores to
dos os documentos, livros ou papéis relativos à constituição da 
sociedade ou a esta pertencentes. 

Art. 49. Os fundadores, no caso de culpa ou dolo, respondem 
solidariamente pelos prejulzos resultantes da lnobservãncla dos 
preceitos legais relativos à constituição da sociedade, bem como 
pelos que se originarem de atas ou operações anteriores. 

CAPíTULO VI 

Do Arquivamento e da Publicidade dos Atos Constitutivos 

Art. 50. Nenhuma sociedade anónima ou companhlll poderá. 
funcionar. sem que sejam arquivados c publicados os seus atas 
constitutivos. 

'fi3i-õ'quc o estatuto de aoclednde do cn.plt.l\1 n.utorlzo.do devert\ regull\1' obrl• 
R•~lorlnmentl•, v, urt, 46 dn Lei n,o 4.728. 

Parágrafo único. Os atas relativos a reformas de estatutos, 
para serem válidos contra terceiros ficam sujeitos às mesmas 
formalidades, não podendo, todavia, a falta do cumprimento destas 
ser oposta aos terceiros de boa-fé pela soCiedade ou por seus sócios. 

Art. 51. Se a companhia se constituir por deliberação da as
sembléia geral deverão ser arquiva8os no Registro do Comércio de 
sua sede: 

a) um exemplar dos estatutos assinado por todos os subscrito
res 1 art. 45, § 1.0 1, ou, se a subscrição tiver sido pública, os origi
nais dos estatutos e do prospecto, devidamente assinados pelos fun
dadores, bem como um exemplar do Jornal o!fclal em que esses 
documentos tiverem sido publicados larts. 40 e 4ll; 

b) relação completa, autenticada pelos fundadores ou pelo 
presidente da assembléia, dps subscritores do capital social, na 
qual se mencionarão a nacionalidade, o estado civil. a profissão, a 
residência, o número de ações e.o total das entradas de cada subs
crl to r 1 art. 42 1 ; 

c) documento que prove o depósito da décima parte do capital 
subscrito em dinheiro lart. 38, n.0 3); 

d) a duplicata da ata da assembléia geral dos subscritores 
que l1ouver deliberado sobre a constituição da sociedade lart. 44, 
§ 5.0), 

Parágrafo único. Se, para a formação· do capital social, ti
verem entrado bens, que não dinheiro, deverão ser Igualmente ar
quivadas as atas das assembléias dos subscritores, que houverem no
meado os peritos e aprovado o laudo de avaliação 1 art. 5.0). 

Art. 52. Bastará o arquivamento de certidão da escritura 
pública, se a companhia ou sociedade anónima por melo de tal 
instrumento se houver constituído lart. 45, §§ 3.o e 4.o). 

Art. 53. Cumpre ao Registro do Comércio examinar se no 
ato de constituição da sociedade anónima ou companhia !oram 
observadas as· prescrições legais, bem como se nele figuram cláu
sulas contrárias à lei, ordem pública ou aos bons costumes. 

§ 1.o Se o arquivamento for negado, por lnobservãncla de 
prescrição ou exigência legal ou por simples Irregularidades verifi
cadas na constituição da sociedade, devem os primeiros dlretores 
convocar imediatamente a assembléia geral dos aclonlstas, a fim 
de que sejam autorizadas por esta as providências necessárias para 
sanar a falta ou irregularidade. A Instalação da assembléia obede
cerá ao disposto no art. 41, devendo a deliberação ser tomada por 
aclonfsta que representem, no mínimo, metade do capital social. 
Se a falta for dos estatutos, poderá ser sanada na mesma assem
bléia, a qual deliberará ainda sobre se a sociedade deve ou não 
promover a responsabllldade ciVil dos fundadores <art. 49). 

§ 2.o Com a se!lllnda via da ata da assembléia e a prova de 
ter sido sanada a falta ou irregularidade, o Registro do Comércio 
procederá ao arquivamento dos atas constitutivos da sociedade. 

§ 3. o A mesma fiscalização exercerá o Registro do Comércio, 
nos casos de reforma ou alteração dos estatutos. 

§ 4.o Quando a sociedade anõnima criar sucursais, flllals ou 
agência, serã arquivada, no Registro do Comércio, certidão do ar
quivamento e da publicação dos respectivos atas de constituição, 
passada pelo Registro do Comércio da sede. 

Art. 54. Arquivados os documentos relativos à constituição da 
sociedade, " Registro do Comércio dará cópia autêntica ou certidão 
dos mesmos e do ato do arquivamento, a fim de serem publicados 
no órgão oficial da União. ou do Estado, conforme o local da sede 
da sociedade, no prazo máxlmo de 30 <trinta) dias. 

um exemplar do referido órgão oficial será arquivado no mes
mo Registro do Comércio. 

Parágrafo único. A certidão dos atas constitutivos da socie
dade e, se !or caso, da reforma ou alteração dos estatutos, passada 
pelo Registro do Comércio, em que foram arquivados, é o documento 
hábil para a transferência ou a transcrição, no Registro Público 
competente, dos bens com que o subscritor contribuir para a for
mação do capital social <art. s;o, § 2.ol. 

Art. 55. Os primeiros diretores são solidariamente responsá
veis perante a sociedade pelos prejuizos causados pela demora no 
cumprimento das formalidades complementares à sua constituição. 

Parágrafo único. A sociedade não responde pelos atas ·ou 
operações praticadas pelos primeiros dlretores antes de cumpridas 
as formalidades de constituição. A assembléia geral dos aclonlstas 
poderá, entretanto, resolver que a responsabilidade de tais atas ou 
operações Incumba à sociedade. 
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CAPITULO VII 
Dos Livros 

Art. 56. A sociedade anónima ou companhia deve t<•r. além 
dos IIVI'Os que os comercmntes sfto obl'i.~ndos a possuir, os seguintes. 
revestidos das mesmas fonnalidadcs legais: ll4J 

I -O livro de "Rcr;:lstro de Acões Nominativas" para lnscri~fto, 
anotação ou averba<;áo: 

ai do nome do acionlsta e do número de suas a~ões: 

bl das entradas ou prestações de capital realizadas: 

cl das convenções em aç•)es ao portador. ou de uma classe cm 
outra: 

di do resgate, reembolso, amortização e compra de açõcs: 

cl das muta~ões opemdus pela aliena<:iio ou transferência de 
ações; 

fi da caução ou penhor, do usufruto, do tidPicomlsso ou da 
cláusula ou ato. que onere as acões ou obste a sua negociacão. 

II -- O li\·ro dr "'I'r:tnsreréncla de Ações Nominativas". para 
lanramento dos termos de transferências. qut> dcverflo ser assinados 
pelo cedente e o ccs~lonárlo ou seus legítimos representantes. 

lll -- O livro di' '·Rt'gistro das Partes Beneficiárias Nominati
vas" e o de "Tran;;feréncla da Partes Bene!ldó.rias Nominativas", 
se tiverem sido r:llit.idas. obS<'rvando-se. em ambos. no qur lhes for 
aplicaveis as dl'termina~ões constantes dos n."• I e II. deste urtigo. 

IV - O livro de "Atas das Assembléias Gf'l'als". 

V - O llvro de "Prcs~nça dos Acionlstas". 
VI - O livro de "At~\s das Reuniõt•s da Dlretoria". 
VII - O livro de "Atas e Pareceres do Conselho Fiscal". 

Pará~rafo único. A qualquer pessoa se darão certidões dos 
assentamentos constantes dos livros mencionaC\os em os n."s I. II 
e III. c pur elas a sociedade poderá cobrar remuneração módica. 

. Art. 57. A exibição integral dos livros de escrituração da so
Ciedade. inl'luslve os mencionados em os n.<>s VI e VII. do art. 56, 
pode ser ordenada pelo juiz ou tribunal competente, sempre que. a 
requerimento de aclonist.as. representando pelo menos 1/20 do ca
plt.nl social. sejam apontados atos violadores da lei ou estatutos ou 
haja fundada suspeita de graves Irregularidades. praticadas por 
qualquer dos órgãos da sociedade. !l51 

Art. 58 A sociedade é responsável pelos prej uizos que causar 
aos Interessados. por vícios ou ltregutaridades veri!lcadas nos li
vros mencionados em os n.0s r. II e III do art. 56. 

CAPíTULO VIII 

Da Socieda<lr Anónima ou Companhia <•ujo runcio.n:~;mento 
de11ende de "utorizaeãu do Governo, Suciedllcles Anonmtas ou 

Companhills Nacionais e Estrangeiras 

Art. 59. A sociedade anõnima ou companhia que dependa de 
autorizaçáo do Governo para funcionar reger-se-i por esta Lei, 
sem prej uizo do que estabelecer a lei especial. tl61 

Parágrafo único. A competência para a autorização é sempre 
do Governo Federal. 

Art. 60. Sflo nacionais as sociedades organizadas na conro:mi
dade da Lei brasileira e que têm no Pais a. sede de sua admmls
tração. 

Paragrafo único. Quando a lei exigir que ~odos os aclonistas 
ou certo número deles sejam brasileiros, as açoes. da companhia 
ou sociedade anónima revestirão a forma nominativa. Na sede da 
sociedade ficará arquivada uma cópia autêntica do documento 
comprobatório da. nacionalidade. 

Art. 61. o requerimento ou pedido de a.utorizaçào das socie
dades nacionais deve ser acompanhado: 

al do projeto dos estatutos: 

I loll L1vr011 ohrhraLürloR que u soeledadea por ·RÇóeS devtorAo poasutr, v. o 
Decret.o-t...t"l n.l) 305, de 2R-2-Hl67. que dhtpõe oobre r. leMD.U~Ao doa 11Yr06 de 
eac·rHuruçüo da& operações mercantis, 

- Contoulte-t:le ta.mluhn o Decreto-Lei n." 486, de 3·3·1069, q\le dllipOe aobre 
escrHurnçào to hvros merC"Rntls, CUJO art. Ll aboUu o UbO obriGU.t.órlo do HV\'O 
oopta.dor de cll.rt.aa. 

- l'elo ' t,o do art. 32 da Lei n.o 4. 728, foi lnatJtufdo tamb~m o ltvro de 
"Re~;IKtro de Açl'\es Endotot:il,~ola", ~t pelo art. 40 dr. mesmA Lel, o Uvro de "Re• 
eum~l d.e Ohrly;nçóeH Endoliti.ÜvelK", pa.ra aa aocled.adea que emitirem ee\0 t.lpo 
Cl,e obt'lt::n.~õe!i nomtnat:lvaa. 

051 V. Rrt. 676, n.o V, sobre extblc;Ao de Uvroa, e artl, 2l6 r. ,222, quanto i. 
:~~~~. ~~~~~t~1~nto ou de coltsa, t.odoe d9 c, P Clvll. V. tambfom &rt.o. 18 a 

061 Empret~M de Mlnl"rtt.çt\o: oouaulte•ae o Docreto•Lel n.o 221, do 38-2·1981-
0ódt~;~:o MtUWi - arttt, 79 III ~RI. 

bl da lista dos subscritures, organizada como se prescreve em 
o art. 42; 

. c> do docum~nto comprobatório do depr,slto. em dinheiro. da 
declina pari.~ do capital. se maior P•!I'Centagem não for exigida 
pela I c• ~.,peclal 'art. 38': 

di. df' cópia auti,nti:.a da nta da ass~mblcla de constltuiç:io ou 
cr:t1dao ela escritura publica. se pm· essa forma se houver consti
ttudo a sociedade. 

~ 1.0 O Governo podrrá determinar alterações ou aditamentos 
nos cstat.utos da so<'irdade, V<'riflcncla tal hipótese. os fundadores 

· ·.convocarao os. subscritores. a fim de rlrllberarcm. em assembléia, 
que funcionara na forma prevista no nrt. 44. sobre as aiteracõPs ou 
actit:mtent.os exigidos p<'lo Governo: aprovadas as alteraçÕes ou 
aditamentos, o.> lunclnclores j untnr:io ao processo de autol'izncflo 
copia autêntica da ata. · 

~ 2." O Governo poderá ordenar que a sociedade cumpridas 
as formalidades 11~1-:~lis para o st'll runelonamento. promova. na 
Bolsa dr Valores da Capital da República. a cotacão de seus títulos. 
Essa. determinação é obrlgatoria para as socled:\des que gozem, ou 
venham a gozar, de favores do Oovel'no Federal. 

§ 3.° Concedida a autorização, o respectivo decreto e os drma1s 
atos a que alude este arti:;o dcverüo, mediante certidões passadas 
pela rrpart.i~iio competente e dentro de 30 1 trinta1 dias. depois de 
pag?s os emol.umentos e impostos devidos. ser publicados no órgão 
ollctnl da Unlao, do qual se arquivara um exemplar no Registro do 
Comércio da sede da sociedade. 

~ 4.0 A r.crtlctiio elo arquivamento será publicada no referido 
órgão oficial. 

§ 5.0 Qualquer alteracüo ou modlficacão dos estatutos sociais 
dependerá de aprova~iio do Governo Federal. 

Art. 62. O Governo Federal poder:i recusar autorização pe
dida. se a. sociedade anonima ou companhia não satisfazer as 
condl~ões económicas finanrciras jurídicas espcclllco.dns na lei, 
ou quando sua crla~[to contrariar os interesses da economia na· 
clonai. 

Art. 63. As soclrdades anónimas ou companhias nacionais 
que dependem de autorizal'tto do Governo para funcionar não po
derão constituir-se sem previa autorização, quando seus fundado
res pretenderem recorrer à snbscrlção para a formação do capital. 

Paràgraio único. Os fundadores devcrllo juntar ao seu reque
rlme!\to cópias autênticas do projeto dos estatutos e do prospeto 
1art. 40, I c III. obsl'rvando-se o disposto nos H 1.0 e 2.0 do art. 61. 
Obtld:~ a autorlza~ão c constituída a sociedade. serflo os respectivos 
atos ar(lulvados c publicados. como dispõem os arts. 51 a. 54. 

Art. 64. As sociedades anõnimr.s ou companhias estrangeiras, 
qualquer que seja o seu ObJCto, não podem. sem autorização do 
Governo Federal. funcionar no Pais. por si mesmas. ou por lilla.ls, 
sucursais. agências. ou estubelecimentos que as representem, po
dendo. todavia. ressalvados os casos expressos em lei, serem acio· 
nistas de sociedade anónima brasileira 1 art. 601. 

Par:igrafo único. O pedido ou requerimento de autorlzaçflo 
deve ser instruido com: 

ai prova de achar-se a sociedade constituída conforme a lel 
de seu Pais: 

bl o inteiro teor dos estatutos: 
cl a lista dos acionL~tas. com os nomes. profissões. domicílios 

e número de ações de cada um, salvo quando, por serem as ações 
ao portador. lor Impossível cumprir tal exigência: 

d) cópia· da ata da Assembléia Geral que autorizou o funcio
namento no Brasil e lixou o capital destinado às operações no 
território nacional: 

e) prova. de nomeação do representante no Brasil. no qual 
devem ser concedidos poderes para aceitar as condições em que é 
dada a autorização: 

f) o último balanço. 

Todos os docnmentos devem estar autenticados, na conformi
dade dn lei nacional da sociedade anõnlmn requerente. e legaliza
dos no Consulado Brasili!lro da sede respectiva. 

com os documentos originais, serão oferecida.~ as respectivas 
traduções em vernáculo, feitas por tradutor público j ura.mentndo. 

Art. 65. O Governo Federal. na autorização, poderá estabele
cer as condições que julgar convenientes à defesa dos lntereS.'!es 
naclono.ls, além das exigidas por lei especial, inclusive n coru;tante 
do art. 61, 1 2.o 

Aceitas as condições pelo representante d.a soelednde_ anónima. 
requerente, o Governo expcdirü. o decreto de autorlzaçno, obser
vando-se, em seguida, a.s prescrições dos H 3.0 e 4.0 do a.rt. 61. 

' 
:I 
i 

::! 

~ 

! 
I 
! 
I 

I 



Setembro de 1976 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II) Sábado 18 6007 

Parágrafo único. Será também arquivado o documeno com
probatório do depósito, em dinheiro, da parte do capital destinado 
às operações no País, capital que o Governo fixará no decreto de 
autorização. 

Art. 66. As sociedades anónimas estrangeiras funcionarão no 
território nacional com a mesma denominação que tiverem no 
seu País de origem, podendo, entretanto, acrescentar as palavras -
"do Brasil" ou "para o Brasil", 

Art. 67. As sociedades anónimas estrangeiras, autorizadas a 
funcionar, siio obrigadas a ter, permanentemente, representante 
no Brasil com plenos poderes para tratar de quaisquer questões e 
resolvê-las definitivamente, podendo ser demandado e receber 
citação Inicial pela sociedade. 

Parágrafo único. Só depois de arquivado no Registro do 
Comércio o Instrumento de sua nomeação poderá o representante 
entrar em relação com terceiros. 

Art. 68. As sociedades anónimas estrangeiras autorizadas a 
funcionar ficarão sujeitas às leis e aos tribunais brasileiros quanto 
aos atos ou operações que praticarem no Brasil. 

Art. 69. Qualquer alteração que a sociedade anónima estran
geira fizer nos seus estatutos dependerá de aprovação do Govemo 
Federal para produzir efeitos em território brasileiro. 

Art. 70. Ali. sociedades anónimas estrangeiras devem, sob 
pena de ser-lhes cassada a autorização para funcionar no Pais, 
reproduzir no órgão oficial da União, e do Estado, se for caso Cart. 
173J, as publicações que, segundo a sua lei nacional ou de origem, 
.sejam obrigadas a fazer, relativamente ao balanço, conta de lucros 
e perdas e atos de sua administração. 

Parágrafo único. Sob a mesma pena, deverão as referidas 
sociedades publicar o balanço anual e a conta de lucros e perdas 
das sucursais, filiais ou agências existentes no País. 

Art. 71. A sociedade anónima estrangeira, autorizada a 
funcionar no País, pode, mediante autorização do Governo Federal, 
nacionalizar-se, transferindo sua sed11, para o Brasil. 

§ 1.0 Para esse fim, deverá, por seus representantes habili
tados, oferecer, com o requerimento, os documentos exigidos no 
art. 64, parágrafo único, letras "a", "b" e "c", sem a exceção admi
tida nesta letra, e "f", a prova da reallzaçãb do capital, pela forma 
declarada nos estatutos, e a ata da Assembléia Geral em que foi re
solvida a nacionalização. 

§ 2.0 O Governo Federal poderá Impor as condições que jul
gar convenientes à defesa dos Interesses nacionais. 

§ 3.0 Aceitas pelo representante habl!ltado as condições, ex
pedirá o Governo Federal o decreto de nacionalização, observando
se, em seguida, o disposto nos §§ 3.o e 4.0 do art. 61. 

Art. 72. A sociedade anónima ou companhia brasileira so
mente poderá mudar de nacionalidade mediante o consentimento 
unànlme dos acionlstas. 

Art. 73. O Governo Federal poderá, a qualquer tempo, e sem 
prejuízo da responsabllldade penal que couber, cassar a autoriza
ção concedida às sociedades anónimas, nacionais ou estrangeiras, 
quando Infringirem disposição de ordem públlca ou praticarem 
atos contrários aos fins declarados nos estatutos ou nocivos à 
economia nacional. 

CAPíTULO IX 
Das Relações entre a Sociedade Anónima ou 

Companhia e seus Acionístas 
Art. 74. Os acionistas são obrigados a realizar, nas condições 

previstas nos estatutos, as entradas ou prestações das suas ações. 

~ 1.0 Se as importâncias das entradas ou prestaÇões e as 
respectivas datas .estiverem fixadas nos estatutos, ficará de pleno 
direito constltuido em mora o aclonlsta que não efetuar o paga
mento no prazo marcado. Se os estatutos não fixarem as impor
tâncias das entradas ou prestaÇões e as datas do pagamento, a 
diretorla, mediante anúncios publicados, com intervalos razoáveis 
e por três vezes no mínimo, no órgão oficial da União ou do 
Estado, e em outro de grande circulação, convidará os acionlstas a 
pagar a prestação ou entrada, mencionando, nos anúncios, o prazo, 
que não será inferior a 30 (trinta) dias, dentro do qual aquele 
pagamento deverá ser efetuado. O aclonlsta, que não efetuar o pa
gamento dentro do prazo assinado, ficará de pleno direito cons
tltuido em mora. 

~ 2.0 Os estatutos podem determinar que os acionistas cons
tituídos em mora pnguem à sociec!nde o juro lCi;al c a multa, que 
nào será superior a 5% (cinco por cento) do valor da prestação ou 
entrada. 

Art. 75. Ainda quando negociadas as ações, continuarão os 
cedentes responsáveis pelo pagamento das entradas ou prestações, 
que faltarem para integrallzar as ações cedidas ou transferidas. 

Parágrafo único. Tal responsabilidade cessa em relação à cada 
alienante no fim de dois anos, a contar da data da cessão ou 
transferência das ações. 

Art. 76. Verificada a mora do acionista, a sociedade poderá: 
a) promover contra o aclonista e os que com ele forem soli

dariamente responsáveis cart. 75) ação executiva para a cobrança. 
das importâncias devidas; 

• b) mandar vend.er as ações, por conta e risco do aclonlsta 
constl tuído em mora, na Bolsa de Valores do hígar da sede social, 
ou, se não houver, na n;als próxima, 

A venda será precedida de anúncios, publicados pela sociedade, 
por três vezes no mínimo, durante o· espaço de 30 C trinta) dias, 
no órgão oficial da União, ou do Estado, conforme o caso, e em 
outro de grande clrculaçiio. Os anúncios mencionarão os nomes dos 
acionlstas constituídos em mora., o número de ações que serão 
vendidas, as prestações pagas e as que ainda não foram pagas. 

Do produto da venda das ações serão deduzidas as despesas 
com essa operação e, se o autorizarem os estatutos Cart. 74, § 2.0 ), 

o juro e a multa, ficando o saldo à disposição do ex-acionista, na. 
sede da sociedade. 

O adquirente das ações deve entrar com a prestação não paga. 
pelo ex-aclonl.~ta. ficando sub-rogado em todos os direitos e obri
gações delas originários. 

No livro de "Registro das Ações Nominativas" fa.r-se-ão as 
devidas anotações. 

Art. 77. Se as ações não encontrarem comprador, poderá a 
sociedade declará-las caducas, fazendo suas as entradas realiza
das. Neste caso, para colocar as ações caídas em comissão, terá o 
prazo de um ano, findo o qual, não tendo sido encontrado com
prador, a Assembléia Geral será convocada para tomar conheci
mento da redução do capital em importância correspondente, 

Art. 78. Nem os estatutos sociais, nem a Assembléia Geral 
poderão privar qualquer acioni.sta.: 

a) do direito de participar dos lucros socmis, observada a re
gra da Igualdade de tratamento para todos os acionistas da mesma 
classe ou categoria; 

b) do direito de participar, nas mesmas ·condições da letra 
"a.", do acervo social, no caso de liquidação da sociedade; 

c) do direito de fiscalizar, pela forma estabelecida nesta Lei, 
a gestão dos negócios sociais; 

d) do direito de preferência para a subscrlcão ':le ações, no 
caso de aumento do capital; 

e) do direito de retirar-se da sociedade nos casos previstos no 
art. 107. 

Parágrafo único. Os meios, processo ou ações, que a lei dá ao 
acionlsta para assegurar os seus direitos, não podem ser elldidos 
por estatutos. 

Art. 79. Quando a ação pertencer a mais de uma pessoa, os 
direitos a ela Inerentes somente poderão ser exercidos pela que for 
escolhida para representante do condomínio. 

Art. 80. A cada ação comum ou ordinária corresponde um 
voto nas deliberações da assembléia geral, podéndo os estatutos, 
entretanto, estabelecer !Imitações. ao número de votos de cada 
aclonlsta. 

Parágrafo único. li:· vedado o voto plural. 

Art. 81. Os estatutos poderão deixar de conferir às ações 
preferenciais algum ou alguns dos direitos reconhecidos às ações 
comuns, inclusive o de voto, ou conferi-los com restrições, obser
vado o disposto no art. 78. 

Parágrafo único. As ações preferenciais adquirirão o direito 
de vóto, de que não gozarem em virtude dos estatutos, quando 
pelo prazo neles fixado, que não será superior a três anos, deixa
rem de ser pagos os respectivos dividendos fixos, direito que con
servarão até o pagamento, se tais dividendos não forem cumula
tivos ou até que sejam pagos os cumulativos em atraso. (17) 

Art. 82. O aclonista não pode votar nas deliberações da. 
Assembléia-Geral relativas ao laudo de avaliação dos bens com 
que concorrer para a formação do capital social, nem· nas que 
venham a beneficiá-lo de modo particular. 

Art. 8~. A cau~iio (ln penhor das ações não inibe o acionista 
de exercer o direito de voto. Todavia, será !leito estabelecer, no 
instrumento ou escritura da caução ou penhor; que o dono das 
ações não poderá, sem o consentimento do credor caucionado ou 
pinoraticio, votar em certas deliberações. 

117) Dlspcx.lçOes nAo apllcilvels ~ ll:mpreoa Braollelra de TelecomunlcnçOeo -
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Art. 84. No usufruto de ações, o direito de voto somente 
poderá ser exercido mediante prévio acordo entre o proprietário e 
usufrutuário. 

Art. 85. A Sociedade, por deliberação da Assembléia-Geral, 
suspenderá o exercício dos direitos que a lei ou os estatutos con
ferem ao aclonlsta, sempre que este deixar· de cumprir obrigações 
Impostas pela lei ou pelos estatutos, ou de executar medida de 
Interesse coletlvo. A suspensão decairá logo que o aclonlsta cumpra 
a obrigação ou execute a medida. 

CAPíTULO X 

Da Assembléia-Geral 
SEÇAO I 

Disposições Gerais 
Art. 86. A Assembléia-Geral é a reunião dos aclonistas, con

vocada e Instalada na forma da lei e dos estatutos, a fim de deli
berar sobre matéria de Interesse social. 

Art. 87. A Assembléia-Geral tem poderes para resolver todos 
os negócios relativos ao objeto de exploração da sociedade e para 
tomar as decisões que julgar convenientes à defesa desta e ao 
desenvolvimento de suas operações. 

Parágrafo único. É da competéncla privativa da Assembléia
Geral: 

a) nomear e destinar os membros da Dlretorla, do Conselho 
Fiscal ou de qualquer outro órgão criado pelos estatutos; 

b) tomar, anualmente, as contas dos diretores e deliberar so
bre o balanço por eles apresentado; 

e) resolver sobre a criação e a emissão de Obrigações ao Por-
tador; 08) · 

d) suspender o exercício dos direitos do aclonlsta; 
e) alterar ou reformar. os estatutos; 
f) deliberar sobre o laudo de avaliação dos bens, com que o 

aclonista concorrer para a formação do capital social; 
gl votar quaisquer vantagens em beneficio de· fundadores, 

aclonistas ou terceiros e autorizar a emissão de "Partes Benefi-
ciárias"; · 

h) resolver sobre a fusão, a Incorporação, a extinção e a li
quidação da Sociedade, nomear e destituir liquidantes e julgar
lhes as contas; 

i) autorizar a Diretoria a confessar a falência da Sociedade 
e a propor concordata preventiva ou suspensiva da falência. 

Art. 88: A convocação da Assembléia-Geral far-se-á pela im
prensa, mediante convite ou anúncios publlcados, por três vezes, 
no mínimo, no órgão oficial da União, ou do Estado, conforme o 
local em que estiver situada a sede social, em outro jornal de 
grande circulação. Os convites ou anúncios mencionarão, alnda 
que sumariamente, a ordem do dia da Assembléia e o local, o dia 
e a hora da reunião. 

§ 1.o Entre o dia da primeira publicação do anúncio de 
convocação e o da realização da Assembléia-Geral mediará· o 
prazo de · olto dias, no mínimo. para a primeira convocação, e 
de cinco dias para as convocações posteriores. 

§ 2.o Salvo motivo de força maior, a Assembléia-Geral rea
llzar-se-á no ed!fícló onde a sociedade tiver a sede; quando hou
ver de efetuar-se em outro, os anúncios Indicarão com clareza 
o lugar da reunião, que em caso algum poderá realizar-se em 
localidade outra que não a da sede. 

§ 3.o Tratando-se de aumento de capital, o anúncio ou edital 
de convocação deverá Indicar o montante e. sumárias caracterís
ticas do aumento proposto. 

§ 4.o As Sociedades registradas em Bolsas de Valores deverão, 
com a antecedência prevista para a convocação da Assembléia, 
remeter às entidades junto às quais se encontrem registradas, 
cópia do edital e da proposta da Diretoria a ser apresentada à 
Assembléia-Gero.!. (19) 

Art. 89. compete à Diretorla a convocação da Assembléia-. 
Geral, nos casos previstos em lei ou nos estatutos. 

Paró.grafo único. A Assembléia-Geral pode também ser con
vocada: 

a) pelo Conselho Fiscal, nos casos previstos em o n.0 V do 
art. 127; 

b l pelo aclonista, quando a Dlretoria retardar por mais de 
dois meses a convocação, nos casos previstos em lei ou nos esta
tutos, ou quando, representando mais de um quinto do capital 
T'ELEDRAS: l\rt. 12 dn Lt!l n.0 5, 792, de 11·7•1072. 

(18) V. Deco·eto n.o 177-A, de 15•9·1803, 

(HJ) Ôu U 3.o e ·1." !oro.m ::~.creoceut.Gdoa pela. Lel n.o 5.509, de 3·7·1070. 

social, aquele órgão não atender, no prazo de oito dias, a contar 
da data do requerimento, devidamente fundamentado, ao pedido 
de convocação. 

Art. 90. Ressalvadas as exceções previstas na. lei, a Assem
bléia-Geral Instala-se, em primeira convocação, com a presença 
de aclonlstas que representem no minlmo um quarto do capital 
social, com direito de voto. Em segunda convocação, instalar-se-á 
com qualquer número. 

Parágrafo único. Os aclonlstas sem direito de voto podem 
comparecer à Assembléia-Geral e discutir a matéria submetida à 

· .. ~ellbere.ção. 
Art. 91. As pessoas presentes à Assembléia-Geral deverão 

provar a sup. qualidade de aclonista. 
Os titulares de ações nominativas exibirão, se exigido, do

cumento hábil de sua Identidade; os de ação ao portador exibirão 
os respectivos títulos ou documento que prove terem estes sido 
depositados na sede social ou em estabelecimento desginado nos 
anúncios de convocação, conforme determinarem os estatutos. 

§ 1,0 Os acionlstas poderão ser representados na Assembléia
Geral por Procurador, que prove também aquela qualidade .. Os 
membros da Oiretorla, do Conselho Fiscal ou de qualquer outro 
órgão criado pelos estatutos não poderão ser Procuradores ou 
representantes dos acionistas na Assembléia-Geral. 

§ 2.o Têm qualidade para comparecer às Assembléias-Gerais 
os representantes legá Is dos aclonistas. 

Art. 92. Antes dé abrir-se a Assembléia-Geral, os aclonlstas 
lançarão no "Livro de Presença" o seu nome, nacionalidade, indi
cação do· domicilio e a natureza das ações com o respectivo 
número. 

Art. 93. Os estatutos determinarão a composição da Mesa 
que dirigirá os trabalhos da Assembléia-Geral. 

Art. 94. As deliberações da Assembléia-Geral, ressalvadas as 
exceções previstas na lei, são tomadas por maJoria absoluta de 
votos, não se computando os votos em branco. 

Art. 95. Responderá por perdas e danos o aclonlsta que, ten
do e:n uma operação Interesses contrários aos da sociedade, votar 
deliberação que determine com o seu voto a maioria necessária. 

Art. 96. A Ata dos trabalhos e resoluções da Assembléia-Geral 
será. lavrada no livro competente rart. 56, n.0 IV) e será assinada 
pelos membros da Mesa e pelos aclonistas que houverem estado 
presentes à Assembléia. Para validade da Ata é suficiente a assi
natura de tantos deles quantos constituírem por seus votos a 
maJoria necessária para as deliberações tomadas pela Assembléia. 
Da Ata tlrar-se-ão certidões ou cópias autênticas, para os fins 
legais. 

Art. 97. A Assembléia-Geral é ordinária ou extraordinária. 

SEÇAO II 
Da Assembléia-Geral Ordinária 

Art. 98. Haverá anualmente uma .. ssembléia-Geral que 
tomará as contas da Dlretoria, examinará e tiiscutlrá o balanço 
e o parecer do Conselho Fiscal, sobre eles deliberando. 

Parágrafo único. A Assembléia-Geral Ordinária realizar-se-á 
nos quatro primeiros meses após a terminação do exercício social. 

Art. 99. Um mês, pelo menos, antes da data marcada para a 
realização da :P.ssemb!éla-Geral Ordinária, a Diretorla comunicará, 
por anúncios publicados na forma prevista no art. 88, que se 
acham à disposição dos acionlstas: 

a) o relatório. aa Diretoria sobre a marcha dos negócios so-
ciais no exercício findo e os prlncipals fatos administrativos; 

b) cópia do balanço e cópia da conta de lucros e perdas; 
e) o parecer do Conselho Fiscal; 
dl a lista dos aclonistas que alnda não integralizaram as 

ações e o número destas. 
Parágrafo único. Até cinco dias antes, no máximo, do dia 

marcado para a realização da Assembléia-Geral, serão publicados 
no órgão o!lclal da União ou do Estado, conforme o local em que 
esteja situada a sede da sociedade., e em outro jornal de grande 
circulação, o relatório da Diretorla, o balanço, a conta de Lucros 
e Perdas, e o parecer do Conselho· Fiscal. 

Art. 100. Instalada a Assembléia-Geral proceder-se-á à lei
tura do relatório, do balanço, da conta ·de Lucros e Perdas e do 
parecer do Conselho Fiscal. O Presidente abrirá, em seguida, dis
cussão sobre esses documentos e, encerrada, submeterá à votação 
as contas da Diretorla, o balanço e o parecer do conselho Fiscal. 
Não poderão tomar parte na votação os membros da. Diretoria. • 
do Conselho Fiscal. 
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Parágrafo único. Se para resolver sobre a matéria citada, 
tiver a Assembléia-Geral necessidade de novos esclarecimentos, 
poderá adiar a dellber11ção e ordenar as diligências que entender. 

Art. 101. A aprovação, sem reserv11, do balanço e das contlls, 
exonera de responsabilido.de os membros da Diretoria e do Con
selho Flsc11l, s11lvo erro, dolo, fraude ou simulação (art. 156). 

Art. 102. Após a deliberação sobre os assuntos referidos nos 
artigos anteriores desta Seção, a Assembléia~Geral elegerá, quan
do for ·caso, os membros da Dirctorla e, em qualquer hipótese •. os 
do Conselho Fiscal. 

Art. 103. Até trinta dias, no máximo, após a reunião da As
sembléia-Geral, a Ata respectiva deverá ser publicada no órgão 
o!lcial da União, ou do Estado, conforme o 'local onde estiver 
situada a sede da Sociedo.de. 

SEÇAO III 
Da Assembléia-Geral Extraordinária. 

Reforma dos Estatutos 

Art. 104. A Assembléia-Geral Extraordinária, que tiver por 
objeto a reforma dos est~tutos, somente se Instalará, em primeira 
ou em segunda eonvocaçao, com a presença de ac!on!stas que re- . 
presentem dois terços, no mínimo, do capital, com direito de voto 
Instalando-se, todavia, em terceira, ·com qualquer número. 

Art. 105. As deliberações serão tomadas de conformidade com 
a regra do art. 94, sendo, entretantó, necessária a aprovação de 
aclonistas que ·representem metade, no mínimo, do capital, com 
direito de voto, para deliberação sobre: (2ll 

a) crlàção de ações preferenciais ou alterações nas preferên
cias ou vantagens conferidas a uma ou mais classes delas ou cria
ção de nova classe de ações preferenciais mais favorecidas; 

b) criação de partes beneficiárias: 
c) criação de. obrigações ao portador: (22\ 
dl mudança do objeto essencial da sociedade; 
el Incorporação da sociedade em outratou sua fusão; 
fl proposta de concordata preventiva ou suspensiva de fa

lência; 
gl cessação do estado de liquidação, mediante reposição da 

sociedade em sua vida normal. 

Art. 106. As alterações nas preferências ou vantagens confe
ridas a uma ou mais classes de ações preferenciais, ou a criação 
!le nova classe de ações preferenciais mo.is favorecidas, dependem 
da aprovação de possuidores de metade, pelo menos, do capital 
constituído pelas classes prejudicadas, tenham ou não. pelos es
tatutos, direito de voto, reunidos em assembléia especial, convo
cada e Instalada com as formalidades prescritas nesta Lei. 

Art. 107. A aprovação das matérias previstas nas letras a, 
d, e e g do art. 105 dá ao aclonlsta dissidente o direito de retirar-se 
da sociedade mediante o reembolso do valor de suas ações, se o 
reclamar à dlretorla dentro de trinta dias, contados da publicação 
da Ata da Assembléia-Geral. 

§ 1.o Salvo disposição dos estatutos em contrário, o valor do 
reembolso será o resultado da divisão do atlvo líquido da socie
dade, constante do último balanço aprovado pela assembléia-geral, 
pelo número de ações em circulação. 

§ 2.0 Se, no prazo de noventa dias, a contar da publicação 
da ata da assembléia, não forem substituídos os aclonlstas, cujas 
ações tenham sido reembolsadas, conslderar-se-á reduzido o ca
pital social em Importância correspondente ao valor nominal da
quelas ações, cumprindo à d!retorla convocar a Assembléla-Ger_al, 
dentro em cinco dias, para tomar conhecimento daquela reduçao. 

§ 3.o Os aclonlstas que substituírem aqueles cujas ações hou
verem sido reembolsadas, !lcarã!J sub-rogados em seus direitos e 
obrigações e pagarão pelas ações Importância correspondente ao 
valor do reembolso. 

1 4.o Se sobrevier a falência da sociedade, os aclonlstas dis
sidentes, credores pelo reembolso de suas ações, que não tenham 
sido substituídas, serão classificados como quirografárlos em qua
dro separado, e os rateios que lhes couberem serão Imputados no 
pagamento dos créditos constituídos anteriormente à data da pu
blicação da ata da assembléia. 

As quantias acima atribuídas aos créditos mais antigos não 
se deduzirão dos crédltoa dos ex-aclonlstas, que subsistirão lnte-

(2\) A redaçlo deate art. havla sl.do alterada pelo Decreto·Lel n.o 7 ,315, de 
t~-~-4~ iDO\! de 15-3·45), mu lol reolauroda pelo .Decreto-Lei n.• 6.1113, de 
7·11-4~ iDO\! do 19·11-45). 

(ZI) VIde o Decreto n,o 177-A, ele 15-D-11183, 10 qual JA 1100 relerlmoa. 

gralmente para serem satisfeitos pelos bens da massa, depois de 
pagos os primeiros. · 

§ 5.0 Se, quando ocorrer a falência, já se houver efet~ado o 
reembolso dos ex-aclonlstas, estes não tiverem sido substituidos e 
a massa fal!da não basta para o pagamento dos créditos mais 
antigos, caberá ação revocatór!a para a restituição do reembolso, 
até a concorrência do que remanescer dessa parte do passivo. 

Art. 108. Depois de Integralmente realizado o capital .social, 
é lícito à assembléia-geral aumentá-lo. 

Parágrafo único. Toda proposta de aumento deve ser acom
panhada de exposição justificativa, somente após parecer do con
selho fiscal pode ser submetida à apreciação da Assembléia-Geral. 

Art. 109, Se o aumento de capital houver de ser feito por 
melo de subscrição públ!ca, a d!retorla publicará pela imprensa, 
na forma do art. 40, n.O I: 

al a Ata da Assembléia-Geral, que deliberar o aumento, na 
qual se transcreverão a exposição justificativa e o parecer do con
selho fiscal: 

bl os estatutos da sociedade e as datas do arquivamento e da 
publ!cação dos seus atas constitutivos e das reformas realizadas; 

cl o último balanço. 
Serão também observadas as prescrições dos arts. · 40 a 43, no 

que for aplicável à subscrição públ!ca do aumento de capital. 
Art. 110. No aumento de capital por subscrição particular, 

observar-se-á o que a respeito for resolvido pela Assembléia-Geral. 
Art. 111. Na proporção do número de ações que possuírem, 

terão os aclonlstas preferência para a subscrição do aumento de 
capital. (23l 

§ 1.0 Se o capital já for dividido em ações comuns e prefe
renciais e o aumento for feito por omissão de ações dessas duas 
espécies, o direito de preferência dos aclonlstas será exercido sobre 
ações de espécie ldên tica às de que eram possuidores, só se esten
dendo às demais se aquelas forem insuficientes para lhes assegu
rar, relativamente ao aumento, a proporção que tinham eles sobre 
o capital primitivo. 

§ 2.0 A Assembléia-Geral fixará prazo não Inferior a 30 dias 
para o exercício desse direito. 

§ 3.0 o. aclonlsta poderá ceder a outro acionlsta, ou a ter
ceiro, seu direito de preferência. 

§ 4.0 No usufruto e n'o fldelcomisso, o direito de preferência, 
se não exercido pelo aclonlsta, poderá sê-lo pelo usufrutuário ou 
fideicomissário. 

Art. 112. Os subscritores do aumento de capital poderão com
parecer à assembléia-geral .convocada para aprová-lo, mas das de-
liberações somente os aclon!stas poderão participar. · 

Parágrafo único. O aumento de capital; quer por subscrição 
públ!ca, quer por subscrição particular, não se considera verificado 
senão depois de satisfeitas as exigências do art. 38, n.oa 2 e 3. 

Art. 113. O aumento de capital pela Incorporação de reservas 
facultativas ou de fundos disponíveis da sociedade, ou pela va
lorização ou por outra avaliação do. seu ativo móvel ou Imóvel, 
determinará a distribuição das ações novas, correspondentes ao 
aumento, entre os ac!onistas, em proporção do número de ações 
que possuírem. · 

Parágrafo único. A:; novas ações assim distribuídas esten
der-se-á o usufruto, o fidelcomisso ou a cláusula de lnallenabl- · 
l!dade a que porventura estivessem sujeitas as de que elas forem 
derivadas. 

Art. 114. Ressalvados os casos previstos nos arts. 77 e 107, a 
redução do capital que Importar diminuição do património social, 
seja pela restituição aos aclonlstas de uma parte do valor das 
ações, seja pela redução do valor destas, quando não lntegrallza
das, à Importância das entradas, não se tornará efetlva senão 
trinta dias após a publicação, pela Imprensa, da Ata da Assem
bléia-Gera!' que houver resolvido aquela redução. 

§ 1.0 Durante esse prazo, os credores quirografárlos por titu• 
los líquidos anteriores à data da publicação da Ata, poderão, me
diante notificação judicial, de que se dará ciência ao Registro do 
Comércio da sede da sociedade, opor-se 'à redução do capital. · 

§ 2.0 Findo o prazo sem que ténha havido oposição,· far-se-i. 
no Registro do Comércio o arquivamento da,Ata da Assembléia
Geral, que será publicada pela Imprensa; proceder-se-à da mesma 
forma se se houver oposto algum credor, .desde que feita a prova 
do pagamento da divida ou do depósito judicial da Importância 
respectiva. ' 

(231 A prelcr6noll\ o/er.tende paro. a ~lalç&o du 'clebanlureo e obrlpç6eo . 
oonverelvcls em aç6oe: "· art. +1, I e.o, da I.ol n:,o 4.'728. de 14•7-&5. 
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Art. 115. A proposta de redução do capital, quando de Ini
ciativa da diretoria, não poderá ser submetida à dellberação da 
Assembléia-Geral sem o parecer do Conselho Fiscal. 

CAPtTULO XI 
Da Diretoria 

Art. 116. A Sociedade Anónima ou Companhia será adminis
trada por um ou mais di retores, ac!on!stas ou não, res!den tes no 
Pais. escolhidos pela Assembléia-Geral, que poderá destituí-los a· 
todo tempo. 

I 1.0 Dos estatutos deverão constar: 
a) o modo de investidura e substituição dos d!retores; 
bl o seu número e a maneira por que serão remunerados 

lart. 134l; 
c) o prazo da gestão, que não será superior a seis anos, po

dendo, entretanto, haver reeleição; 
d) o número de ações, que cada d!retor deverá caucionar, 

como garantia da responsab!ltdade de sua gestão; 
el as atribuições de cada d!retor e os poderes em que são 

Investidos. 
§ 2.0 No s!lénc!o dos estatutos, competirão a qualquer diretor 

a representação ativa e passiva da sociedade e a prática dos atos 
necessários ao funcionamento regular da Sociedade. 

§ 3.0 Quando a lei exigir certos requisitos para a investidura 
no cargo de diretor, a Assembléia-Geral somente poderá eleger 
quem tenha exibido os necessários documentos, uma cópia auten
tica dos quais ficará arquivada na sede social. 

§ 4.0 São ineleglveis para os cargos de direção, além das pes
soas impedidas por lei especial, os condenados a pena que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou a pena 
por crime de prevaricação, de falcncia culposa ou fraudulenta, 
peita ou suborno, concussão, peculato ou por crimes contra a eco
nomia popular ou a fé públlca e contra a propriedade. 

§ 5.0 As atribuições e poderes, conferidos pela lei aos dlre
tores, não podem ser outorgados a outro órgão, criado pela lei 
ou pelos estatutos. Nos limites de suas atribuições e poderes, é 
lícito aos diretores constituir, em nome da sociedade, mandatá
rios ou procuradores, especificados no instrumento os atoP e ope
rações que poderão praticar. 

§ 6.0 Da Ata da Assembléia-Geral, deverão constar: a época 
da eleição. o nome, a nacionalldarl~ e a indicação da residência 
dos diretores. 

§ 7.0 Os diretores deverão empregar, no exercício de suas 
!unções, tanto no interesse da empresa, como no do bem público, 
a d!Ugência que todo homem ativo e probo costuma empregar, 
na administração de seus próprios negócios. 

Art. 117. Antes de entrar no exercício das !unções, o diretor 
prestará a caução estipulada nos estatutos. 

§ 1.0 Se a caução não for prestada dentro em trinta d\as 
da data da nomeação, presumir-se-á que o nomeado não aceitou 
o cargo. 

§ 2.0 A caução não será levantada senão depois de haver o 
diretor deixado o cargo após a aprovação das últimas contas por 
ele apresentadas. 

§ 3.0 Os estatutos poderão determinar garantias suplemen
·tares, além da caução exigida pela lei. 

Art. 118. Em caso de vagar o cargo • de dlretor, o substituto, 
escolhido pelo modo determinado nos estatutos, servirá pelo tempo 
restante, se menor tempo para o seu exercício não for fixado 
pelos estatutos. 

Art. 119. Os diretorés não poderão praticar a tos de libera
lidade à custa da Sociedade. Não lhes será,.igualmente, licito hi
potecar ,empenhar ou alienar ·bellli sociais, sem expressa autoriza
ção dos estatutos ou da Assembléia-Geral, ~alvo se esses atos ou 
operações constituírem objeto da Sociedade. 

Parágrafo único. É também defeso aos dlretores, tomar em
préstimos à Sociedade, sem prévia autorização da Assembléia
Geral. 

Art. 120. É vedado ao dlretor Intervir em qualquer operação 
social, em que tenha interesse oposto ao da Companhia, bem 
como na deliberação que a respeito tomarem os demais diretores, 
cumprindo-lhe cientlflcá-los do seu impedimento. 

Parágrafo único. A violação dessa proibição sujeitará o di
reter à responsablltdade civil, pelos prejuízos causados à socie
dade c à responsabU!dade pen:~l que no caso couber. 

Art. 121. Os dlretores não são pessoalmente responsáveis 
pelas obrigações que contraírem em nome da Sociedade e em vir
tude de ato regular de gestão. 

§ 1.0 Respondem, porém, civilmente, pelos prejuízos que cau-
sarem, quando procederem: 

I - dentro de suas atribuições ou poderes, com rnlpa ou dolo; 
II - com violação da lei ou dos estatutos. 
§ 2.0 Quando os estatutos criarem qualquer órgão com !un

ções técnicas ou destinado a orientar ou aconselhar os diretores, a responsabllldad'e civil de seus membros apurar-se·á na confor
midade das regras deste Capitulo. 

Art. 122. Os diretores são solidariamente responsáveis pelos 
prejuízos causados pelo não cumprimento das obrigações ou deve
res Impostos pela lei, a fim de assegurar o funcionamento normal 
da Sociedade, ainda que, pelos estatutos, tais deveres ou obrigações 
não caibam a todos os diretores. 

Parágrafo único. Os di retores que, convencidos do não cum
primento dessas obrigações ou deveres por parte de seus predeces
sores, deixarem de levar ao conhecimento da Assembléia-Geral 
as irregularidades verificadas, tornar-se-ão por elas subsidiaria
mente responsáveis. 

Art. 123. Compete à sociedade a ação de responsabilidade 
civil contra os diretores pelos prejuízos diretamente causados ao 
seu patrlmõnio, mas, se não a propuser, dentro de seis meses, a 
contar da primeira Assembléia-Geral Ordinária, qualquer aclonis
ta poderá promovê-la. Os resultados da ação da responsabllldade 
civil beneficiarão o patrimõnlo social, devendo a Sociedade inde
nizar o acionista das respectivas despesas.· 

Parágrafo único. Quando o mesmo !ato causar prejuizos à 
Sociedade e dlretamente a qualquer acionista, poderá este inten
tar contra o diretor ou diretores responsáveis a ação que couber, 
independentemente do prazo fixado neste artigo. 

CAPíTULO XII 
Do Conselho Fiscal 

Art. 124. A Sociedade Anõnima ou Companhia terá um Con
selho Fiscal, composto de três ou mais mem hros e suplentes em 
igual número, acionistas ou não, residentes no Pais, eleitos, anual
mente, pela Assembléia-Geral Ordinária, os quais poderão ser 
reeleitos. 

Parágrafo único. A remuneração dos membros do Conselho 
Fiscal será fixada, anualmente, pela Assembléia-Geral Ordinária 
que os eleger. 

.Art. 125. É assegurado aos acionistas dissidentes, que repre
sentarem um quinto ou mais do capital social, e aos titulares de 
ações preferenciais o direito de eleger, separadamente, um doa 
membros do Conselho Fiscal e o respectivo Suplente. 

Art. 126. Não podem ser eleitos para o Conselho Fiscal bs 
empregados da Sociedade, os parentes dos diretores até o terceiro 
grau e os que se acharem nas condiçõt:s previstas no § 4.0 do 
art. 116. 

Art. 127. Aos membros do Conselho Fiscal incumbe: 

I - Examinar, em qualquer tempo, pelo menos de três em 
três meses, os livros e papéis da Sociedade, o estado da Caixa e 
da Carteira, devendo os diretores ou liquidantes fornecer-lhes as 
informações solicitadas. (24) 

n - Lavrar no livro de "Atas e Pareceres do Conselho Flscalt' 
o resultado do exame realizado na forma da· alinea I deste artigo. 

ni - Apresentar à Assembléia-Geral Ordinária parecer sobre 
os negócios e as operações sociais do exercício em que servirem, 
tomando por base o inventário, o balanço e as contas dos diretores. 

IV - Denunciar os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, 
sugerindo as medidas que reputarem úteis à Sociedade. 

V - Convocar a Assembléia-Geral Ordinária, se a Diretorla 
retardar por mais de um mês a sua convocação, e a extraordinária 
sempre que ocorrerem motivos graves e urgentes. 

VI - Praticar, durante o período da l!quida'çilo da sociedade, 
os atos a que se referem as alineas anteriores, tendo cm mira as 
disposições especiais que regulam a liquidação. · 

Parágrafo único. Os !i:;c::.!:; poderão c:colhcr pnr~ ~eist! .. !ag 
no exame dos livros, do im•entário, do balanço e !9as co~tas, perito 
contador, legalmente hab~litado, cujos honorários serao fixados 
pela Assembléia-Geral, 

(24) As !<oclectndes por nç6ea, nna qul\ls o Oo\'erno Federal lnLertlr!L dh·etnmento 
na. contitltulçt\.o do11 trgti.os de B\1& ndmlnlstmçAo ou Sl'JR. subscrlwr dt! pa.rto 
de seu cnpttnl, eutl\o exclutdns destaw norm11t1, 1\0.Q termos llo urt. 1.0 do De· 
crcto·Lt•t u.•1 2.U2ll, de 31·12 .. 40 \DUU de 4·1·1941). 



'3etembro de 1976 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II) Salbado 18 6011 

Art. 128. A responsabilidade dos fiscais por a tos ou fatos li
gados ao cumprimento de seus deveres obedece as regra.s que 
detlnem a responsabilidade dos dlretores. 

Parágrafo único. As atribuições e poderes conferidos pela lei 
ao Coruclho Fiscal. não poderão ser outorgados a outro órgão da 
Sociedade. 

CAPlTULO XIII 
Do Exercício Social 

Balant'7o. Anuu·tlrn~õPs. Rr"''r"~l ~ 1.: Díy:d~·llrl•'·"' 

Arl. l~fl. Nu IIm de cada ano ou exercício social, proceder
se-à o balanço geral, para a verificação dos lucros ou prejuízos. 125• 

I 1.° Feito o Inventário do Atlvo e Passivo. a estimação do 
Atlvo obedecerá às seguintes regra.s: 

al os bens. destinados a exploração do objeto social, avnllar
se-ão pelo custo de aquisição. Na avaliação dos que se desgastam 
ou depreciam com o uso ou pela nção do tempo ou de outros !a
tores, atender-se-à a desvalorização respectiva. devendo ser cria
dos fundos de amortização para a.ssegurar-lhes a substltuil~ão <fu 
a conservação do valor: 

b) os valores mobiliários, matéria-prima. bens destinados a 
allenn~ão, ou que constlttiem produtos ou artigos da indústria ou 
comércio da sociedade, podem ser estimados pelo custo de aqui
sição ou de fabricação. ou pelo preço corrente no Mercado ou 
Bolsa. Prevalecera o critério da estimação pelo preço corrente. 
sempre que este for inferior ao preço do custo. Quando o preço 
corrente ou vt>nal estiver acima do valor do custo de aquisição ou 
fabricação. se avaliados os bens pelo preço corrente. a diferença 
entre este e o preço do custo não será levada em conta para a 
distribuição de dividendos, nem para as percentagens referentes 
nos fundos de reserva: 

c) não se computarão no atlvo os créditos prescritos ou de. 
difícil liquidação, salvo se houver. quanto nos últimos. reserva 
equivalente; 

dl entre os valores do atlvo poderão tigurar as despesas de 
Instalação da sociedade, desde que não excedam de 10% 1 dez por 
cento1 do capital social e sejam amortizadas anualmente; 

e) na.~ despesas de Instalação deverão ser Incluídos os Juros 
pagos aoN nclonistas durante o periodo que anteceder o Inicio das 
operações sociais. Os estatutos fixarão a taxa de juro. que não 
podera exceder de 6r,;, 1sels por cento! no ano, e o prazo para a 
amortlz:u;ào. 

I 2.0 As sociedades registradas em Bolsa.s de Valores ficam 
obrigadas a remeter às entidades junto as quais mantenham re
gistro. até 30 1 trinta l dias após o encerramento do primeiro e 
segundo semestres do seu exerciclo anual, um balanço económlco
flnnncelro provisório, demonstrativo dos resultados. com esclareci
mentos necessários, que serão afixados pelas Bolsas. !26) 

Art. 130. Dos lucros líquidos verificados fnr-se-a. antes de 
qualquer outra. a dedução de cinco por cento, para a constituição 
de um fundo de reserva. destinado a assegurar a Integridade do 
capital. Essa dedução deixará de ser obrigatória logo que o fundo 
de reserva atinja 20% 1vlnte por cento! do capital social. que 
sera reintegrado quando ·sofrer diminuição. 1271 

§ 1.0 Quando os estatutos criarem fundos de reservas esoe
clnis. estabelecerão também a ordem para a dedução da pet·centa
gem dos lucros líquidos, os quais não poderão, em tempo algum, 
'Ser totalmente atribuidos aqueles fundos. 

§ 2.0 As lmportãnclas dos fundos de reserva criados pelos es
tl\tutos não poderão, em caso algum. ultrapassar a cifra do capital 
social realizado. Atlng'hlo esse total, a assembléia geral deliberará 
sobre a aplicação de parte daquela.s lmportância.s, seja na inte
grallznção do capital, se for caso, seja no seu aumento. com a dis
tribuição das ações correspondentes pelos aclonl.:!ta.s lart. 1131, seja 
na distribuição, em dinheiro, aos aclonlstas. a titulo de bonificação. 

Se a.s lmportãnclas dos fundos de amortização ou de deprecla
~ão ultrapassarem o at:vo por amortizar, o excesso distribuir-se-li. 
pelos aclonlsta.s. 

1251 "AH lt(lf'it'dttdro cu.iaa uc:Oes aeJI\m adml\.ldu • C"'taQAo daa BolriM de 
VnloraR dto\'f'l'i4u t~ulc•~ar A dia))Otilçlio d~ aclonlatu, no prazo mti.xuuo d1: 60 
du~. a t•untnr ela dMu rlo l)Ubllmçllo da ata da AMtunblti-IMOera.l. oa dlvtdt>udos 
,. "" hnnHw•u:ru·~ ~'ln Otnh~lro dl!itrlbuid(\!, .aSIIIm WDlfJ t\::1 !ltóes currespoud~lll.e& 
tw 11.\lmltnlo dn l'K('IIUll mrUIDntl" tncorporac;l\o de reMrvaa e corrc:c;A.o monota\1'11\": 
-· IU't. :lo&, ) lU, dY. Ltt n·,o 4, 728, de 14·7·65, com a. redu.çl\o dada ~ln. LfL n.• 
s.:iBl•. clt• ::.·r-7o 

1261 O 21) foi acreacent.ido pt.•l& Lei n.a 5,589, de 3·7·70 !DOl1 dt 6-7·701 
pa&~~amdu o PIUÍI~t'I\!O unlro a l 1. • 

1:17' 0 DCCI'IHO n.a 2,028, de'~ :lt•I2·1Pol0, dl8pôt Qllf'l 1U:6 ROCittllRdfH por ll\'ÕCH, 
uns quais o Oover110 Federal •ntarCh·ll diret~mtmto na con~~tLlt\iiCI\o doa ÓTll.i•oe 
dt' 1\IU. ftdh\llliHtfRÇ40 OU BeJI tillhBC'I'Itor de pl\rtto de HC\l CU.(lllAI, tiCI\JU ttKCI\IiclM 
da 1\llllt'a(Ao obrlcatórla t.ll\1 nc.•i·m~ cJe1n.e art. 1:10. 

§ 3.0 A assembléia geral pode deliberar a. criação de fundoe 
de previsão, destinados a ampa.rar altuaçõe.~ lndeclsu ou penden
tes, que passam de um cxerciclo pa::.r outro. 

Art. 131. Se os estatutos não !lxarem o dividendo que deva 
ser dlstrlbuido pelos acionl~ta.s ou a maneira de dlstrlbulrem-se oa 
lucros liquidas, a n&;embléln geral, por proposta da dlretorla, e ou
vido o conselho fiscal, determinará o respectivo montante. 

§ 1.0 A dlstrlbuleão de dividendos, sem que haja lucros liqul
dos, Implica a responsabilidade solidária dus diretorel! e fillcals, que 
deverão repor a caixa social a lmportãncla dlstrllluída, sem pre
juízo da açüo pen:il que no ca.so couber. 

§ 2.0 Os aclonlstas não são obrigados a restituir os dlvlclen
dos que em boa-re receberam. Presume-se a má-fé quando os d'i
vldendos forem distribuídos sem o levantamento do balanço ou em 
desacordo com os resultados de~te; e. ocorrendo a falência do. so
ciedade, os aclonistns responderão, solidariamente com os dlretor.es 
e !iscais, pela restituição a mn.s.sa da soma dos dividendo!! assim 
distrlbuidos. 

Art. 132. Paro. que os haveres socla.ls possam entrar no cál
culo dos lucros liquidas, não e necessário que se achem recolhidoa 
em dinheiro a caixa: ba.sta que consistam em valores definitiva
mente adquiridos ou em titules ou papéis de crédito reputados 
bons. 

Parágrafo único. As sociedo.des que por torça de lei ou de dis
posição do~ estatutos devam levantar balanço~ st>mestrals, poderão 
paagr, semestralmente, os cUvldendos correspondentes, se os esta
tutos o determinarem. 

Art. 133. Se a sociedade houver emitido partes benetlclarlns, 
observar-.;e-.á o disposto uu art. 31 e seu sparugmfos. 

Art. 134. Os estatutos sociais regulanio o modo de dedução 
e a.s condições de pagamento da.s percentagens sobre os lucros 
liquidas que forem atribuídos, como remuneração, aos dlretot·es. 
Qualquer que seja a forma de dedução adotada, os dlretores não 
poderão receber percentagem alguma .sobre os lucros liquido~ veri
ficados nos balanços em que não for distribuído aos aclonll!ta.s um 
dividendo à raziio de 6~~ ao ano, no mínimo, observada!~ a.s dispo
sições legais quanto as quota.s que devam ~er crt:dltadu.s ao fundo 
de reserva. 

Art. 135. O balanço devera exprimir, com clareza, a situação 
real da sociedade, e, atendidas as peculiaridades do gónero de ln-. 
dústria ou comércio explorado pela sociedade, nele se observarão ·· 
as seguintes regras: 

a) o atlvo será. d'ividido em ativo lmoblllzado, estável ou fixo, 
atlvo disponível, atlvo realizável em curto prazo e a longo prazo, 
contas de resultado pendente, contas de compensação; 

bi o p:lllslvo será dividido em passivo exigível, à longo e curto 
prazo, e passivo não exigível, neste compreendidos o capital e a.s 
reservas legais e estatuturla.s. e compreenderá também as conta.s 
de resultado pendente e a.s contas de compensação. 

§ 1.0 De nenhum balanço podera constar, seja no atlvo. seja 
no passivo, sob o titulo "Diversas Contas", ou outro semelhante, 

·importância superior a uma décima parte do valor do capital social. 
§ 2.0 Se a sociedade participar de uma ou mais sociedades, 

ou delliS possuir ações. do· bal!.nco deverão constar. sob rubricas, 
distintas, o valor da participação ou das açóes e as importâncias. 
dos créditos concedidos à.s ditas sociedade.~. 

Os diretores, no seu relatório, deverão dar Informações preci
sas sobre a situação das sociedades "controlada.s" ou coligadas. 

Art. 136. A demonstração da conta de lucros e perda.s acompa-
nhara o balanço e dela constarão: 

I- A credito: 
a) o saldo não distribuído dos lucros anteriores: 
bl o produto das operações sociais concluídas no exercício e 

discriminada.' pelas divt•rsas iontes ou grupos de ntlvidades afins. 
cl a.s rendas de capitais não empregados na.s operações so-

ciais; 
d) lucros diversos; 

e) o saldo que deva ser transportado p11ru. o exercício seguinte. 
II - A débito; 
a) saldo devedor do exerciclo antel'ior; 
b) despesa.s gernls; 
c) impostos; 

dl Juros de crédito de terceiros; 
e) o.mortlznções do ativo; 

~ .. 
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f) perd,as diversas; Parágrafo único. Sem expresso consentimento da'Aasembléla 
~) constituição de reservas e fundos. especiais; Geral, o liquidante não pode gravar os bens móveis ou lmóve!B, con

trair empréstimos, .salvo quando Indispensáveis para o pagamento 
h) dividendos que devem ser distribuídos;· de obrigações Inadiáveis, nem prossegu'lr, para facilitar a liquidação 
i) percentagens pagas ou que devam ser pagas aos dlretores; a Indústria ou o comércio da sociedade. 

· 1 i 1 1 t Art. 142. Respeitados os direitos dos credores preferenciais 
j) saldo dlspomve para 0 exerc c 0 segu n e. ou privilegiados, o liquidante pag;;.rá as dividas sociais proporcio-
§ 1 o Não obstante a disposição da letra "f", se a sociedade nalmente e .sem distinção entre dividas exigíveis e não exigíveis, 

tiver fundo de reserva destinado a fazer face aos prejuizos, poderão mas, em relação às últimas, com desconto, podendo todavia, sob 
ser .liquidados, mediante débito àquele fundo de reserva, os restil- . .sua responsabilidade pessoal, pagar primeiramente as dividas ven
tantes de créditos lncobrá.vels ou de perdas de outros 'bens do atlvo,' .. cldas ou ex!give!B, se o ativo for .superior ao passivo. 

·§ 2.o o balanço e a conta de lucros e perdas serão asslnado.s Art. 143. A Assembléia Geral pode resolver que, antes de ultl-
pelos dlretores. e pelo contador ou guarda-livros da companhia. mada a liquidação, e uma vez pagos todo.s os credores, se façam 

CAPíTULO XIV rateios entre os aclonlstas, à proporçii.b que se forem apurando os 
haveres sociais. 

Da Liquidação Art. 144. Pago todo o passivo e distrlbuido entre os acionistas 
Art. 137. A sociedade anõnlma ou companhia entra em liqul- o último rateio; o liquidante convocará, com quinze dias, no mi-

dação: nlmo, de antecedência, a Assembléia Geral para a prestação final 
d d - de contas, na forma do art. 140, n.0 8. Julgadas estas boas e bem 

a) pelo término do prazo e uraçao; prestadas, à liquidação encerra-.se, extinguindo-se a sociedade 
b) nes casos previstos nos estatutos; anõnlma. 
c) por deliberação da Assembléia Geral, convoca.aa e Insta- Parágrafo único. O aclonlsta d'lssldente tem o prazó de trinta 

!ada na forma prevista para a destinada à reforma dos estatutos, dias, a conta.r da publicação da Ata da Assembléia 'Geral, para 
ou pelo consentimento unânime dos aclonlstas, manifestado em promover, segundo o processo ordinário, a ação que lhe couber. 
instrumento público; Art. 145. Encerrada a llquldação, o credor não ·.satisfeito só 

cÍ> pela redução do número de aclonistas a menos de sete, terá o direito de exigir dos açionlstas, individualmente; o pagamen
verlflcada em Assembléia Geral Ordinária, e caso esse ·minlmo to do seu crédito até o limite da soma por aqueles recebida e o de 
não seja preenchido até a seguinte Assembléia Geral Ordinária; propor contra o llquldante, se for o caso, ação de perdas e danos. 

e) pela cassação, na forma da lei, da autorização para tun- Art. 146. A responsabilidade do llqu!dante obedece às regras 
clonar. · que definem a responsab!~dade dos dlretores. · 

Art. 138. A sociedade entrará em liquidação judicl;;;l: (28) Art. 147. No caso· de liquidação judicial, a nomeação do li-
a) quando, por decisão definitiva e lrrecorrivel, for anulada quidante far-se-á em Assembléia Geral convocada e presidida pelo 

a ·sua const.ituiçã.o; juiz. 
b) por decisão definitiva e !rrecorrivel, pro!erldà em a~ão pro- Parágrafo único. O, juiz pod~ vetar a nomeação de pessoa 

~ta. por acionistas que representem mais de um quinto do capital sem Idoneidade para aquelas funçoes e nomear liquidante de sua 
.social e provem não poder ela preencher 0 seu fim; confiança, se a. Assembléia .Insistir naquela nomeação. 

1 rlt ti 1 1 Art. ·148. No curso de liquidação judicial, as Assembléias oe-
c) em caso de falênc a, na forma prese a na respec va e • rals necessárias para deliberar sobre os interesses da liquidação 
Art. 139. Silenciando os estatutos, compete à Assembléia Ge- serão convocadas por ordem do juiz, a quem compete presidi-las 

ral, nos casos do art. 137, determinar o modo de liquidação e no- e resolver sumariamente as dúvidas e litígios que forem suscitados. 
mear 0 liquidante e o Conselho Fiscal, que deva funcionar durante Parágrafo único. As atas. das assembléias gerais serão, por 
o perlodo da liquidação. · cópias autênticas, apensadas aos autos do processo judicial. 

Parágrafo único. A Assembléia Gerá! pode, a todo tempo, 
destituir o liquidante e os membros do Conselho Fiscal. CAPiTULO XV 

Art. 140. São deveres do liquidante: Da Transformação da Incorporação e da Fusão 
1.o - arquivar e publ'icar a Ata da Assembléia em que foi · - é - · 1 resolvida a liquidação ou 0 instrumento público mediante 0 qual Art. 149. · A· transformaçao a operaçao pe a qual uma soc!e-

se processou, ou c·ertidão da sentença, no caso de liquidação jud!- dade passa, Independentemente de di~solução ou liquidação, de 
uma espécie para outra. cial; 

· ri b 1 Parágrafo único. O ato de transformação de qualquer soc!e-
2.o _organizar o l!wenta o e o a anço da sociedade nos quin- dade em sociedade anõnlma ou companhia obedecerá ao que ~ta-

ze' dias se~uintes à. data de nomeação; tu! esta Lei para a constituição das sociedades anõnlmas ou com-
3.0 - arrecadar os bens, livros e documentos da sociedade, onde panhlas. 

quer que estejam; Art. 150. A transformação exfge o consentimento unânime dos 
4.o - convocar a Assembléia Geral, sempre que necessário, e sócios ou aclonlstas, salvo se prevista no ato constitutivo ou nos 

de seis em seis meses, para relatar e balancear o estado da llqul- estatutos. Mas, o sócio, que com ela não concordar, poderá retirar-
. dação e prestar contas dos atos e operações praticadas no semestre; se da sociedade, recebendo os seus haveres de acordo com o últ!- · 

s.o _ reduzir a dinheiro todo 0 atlvo social, para pagamento mo balanço ou na forma estabelecida no ato constitutivo ou nos 
· t estatutos. · do passivo e partilha do remanescen .e entre os aclonistas; 

t 1 11 - Art. 151. A transformação não prejudicará, em caso algum, 
6.0 - exigir dos aclon!s as a ntegra zaçao de suas ações, quan- os direitos dos credores, que continuarão até o pagamento Integral 

do ativo não bastai' para a solução do passivo; de seus créditos, com as mesmas garantias que a espécie anterior 
7.0 - confessar a falência da sociedade, nos casos previstos em da sociedade lhes oferecia. 

lei; Parágrafo único, A falência da sociedade transformada so-
, 8.0 - finda a liquidação, apresentar à Assembléia Geral r~a- mente se estenderá aos .sócios que, na espécie anterior, seriam por 

tório dos ''tos e operações da liquidação e suas ·contas finais; ela abrangidos, se o pedirem os credores anteriores à transformação, 
· 9.0 _ arquivar e publlcar a Ata da Assembléia que houver con- e a estes exclusivamente beneficiará. 

siderado encerrada a liquidação. Art. 152. A Incorporação é a operação pelr. qual uma ou mais 
Parágrafo único. Em todos os atos ou operações, 0 liquidante sociedades são absorvidas por outra, .Que lhes sucede em todos os 

devera usar da denominação social seguida das palavras "em direitos e obrigações. 
liquidação". § 1.0 A sociedade anõnlma incorporadora deverá., em Assem-

,:rt. 141. o liquidante tem poderes para praticar todos os bléla Geral, na forma desta Lei, aprovar as bases de operação e o 
atos e operações necessários à boa marcha da liquidação, alienar projeto de reforma dos estatutos. As sociedades que houverem de 

· 1 1 · 1 t i i b · ser absorvidas tomarão conhecimento desses atos e, se os aprova-
t> .. ns move s ou moves, rans g r, rece er, dando quitação, toda e· rem, autorizarão os administradores a praticar os atos necessários 

.dquer quantia pertencente à sociedade e representá-la em Juizo à Incorporação, Inclusive a subscrição em ·bens pelo valor que se 
ou !ora dele. 

(28) Dn Dlsooluçi~o c liCJ\.lldnt;l\o do.s aocledo.dcs: v. nrta, 65.5 a. 674 do C.P. OtvtÍ. 

v~rlflcar entre o atlvo e o pa~sivo. 
§ 2.0 A Assembléia Geral da sociedade anõnlma lncorporadora 

nomeara os peritos para a avaliação do patrlmõnlo liquido dn.s 
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sociedades que tenham de ser Incorporadas, e, aprovado o laudo 
da avaliação, promoverão os dlretores daquela sociedade o arquiva
mento e a publicação dos respectivos atos. 

§ 3.'? Os sócios ou aclonlstas das sociedades Incorporadas, apro
vado o laudo da avaliação pela Assembléia Geral da sociedade 
anónima lncorporadora, deverão reunir-se e declarar extintas as 
sociedades Incorporadas, arquivando-se e publicando-se em segui· 
da os respectivos atos, juntamente com os referidos no paragrafo 
anterior. 

Art. 153. A fusão é a operação pela qual se unem duas ou 
mais sociedades para formar sociedade nova, que lhes sucederá 
em todos os direitos e obrigações. · 

§ 1.o Resolvida a fusão, em reunião ou Assembléia Geral dos 
sócios ou aclonlstas de cada sociedade, aprovados o projeto dos 
estatutos da nova ~ocledade, o plano de distribuição das ações pelos 
sócios ou aclonlstas de cada uma, na mesma reunião ou Assem
bléia Geral serão nomeados os peritos, para avaliação do patrlmó· 
nlo de cada uma das sociedades que vão fundir-se. 

§ 2.o Os dlretores convocarão, em seguida, os sócios ou aclo
nlstas das sociedades para uma Assembléia Geral, que tomará 
conhecimento dos laudos de avaliação e resolverá sobre a consti
tuição definitiva da nova sociedade. Os ac'ionlstas não poderão 
votar o laudo de avaliação do património da sociedade de que 
fazem parte. 

§ 3.0 Resolvida a constituição da nova sociedade, aos primei
ros diretores Incumbe arquivar e publicar os atos relativos à fusão, 
Inclusive a relação dos acionlstas, da qual constarão a nacionali
dade, o estado civil, a profissão, a Indicação da residência e o nú
p~.ero de ações de cada um. 

Art. 154. Até três meses após a publicação dos atos relativos 
à Incorporação ou fusão, qualquer credor anterior, por ela prejudi
cado, poderá pleitear, judicialmente, a anulação da operação. 

§ 1.0 A consignação da lmportãncla em pagamento, ou do 
objeto da obrigação, para discuti-la, quando lliqulda, prejudicará 
a anulação pleiteada. 

§ 2.o Ocorrendo, no prazo deste a~tigo, :.: falqncla da socleda· 
de lncorporadora ou da sociedade nova, qualquer credor anterior 
terá o direito de pedir a separação dos patrimónios, para o fim 
de serem os creditas pagos pelos bens das respectivas massas. 

CAPíTULO XVI 
Das Ações, da Prescrição e da Caducidade 

Art. 155. A ação para anular a constituição de sociedade anó
nima ou companhia, por vícios ou defeitos verificados naquele 
ato, prescreve em um ano, a contar da publicação de seus atOs cons
titutivos. 

Parágrafo único. Ainda depois de proposta a ação, é licito à 
sociedade. por deliberação da Assembléia Geral Extraordinária, 
providenciar para que seja sanado o vicio ou defeito. 

Art. 156. Prescreve em três anos a ação para anular as deli
berações tomadas em Assembléia Geral ou Especial, Irregular
mente convocada ou Instalada, ou violadoras da lei ou dos estatutos, 
ou eivadas de erro, dolo, fraude ou simulação. 

Parágrafo único. O prazo da prescrição começa a correr da 
data da publicação da ata ou da deliberação. Quando, porém, o 

§ 2.0 Ocorrendo, no prazo deste artigo, a falência da socleda· 
ação civil será o da ação penal. 

Art. 157. Prescreve em três anos a ação de responsabilidade 
civil contra os fundadores, dlretores, !Iscais ou liquidantes por atos 
culposas ou dolosos ou violadores da lei ou dos estatutos. 

Parágrafo único. O prazo da prescrição começa a correr, para 
os fundadores, da data da publicação dos atas constltu,ivos da so
ciedade; para os diretores e !Iscais, da data da publicação da Ata 
da primeira Assembléia Ger:.l Ordinária, para os liquidantes, da 
primeira Assembléia semestral. Quando, porém, o ato ou fato 
constituir crime, o prazo da prescrição da ação clvll será o da ação 
penal. 

Art. 158. Prescreve em três anos a ação contra os aclonlstas 
para a restituição dos dividendos por eles recebidos de má-ré (art. 
131, § 2.0 1. O prazo da prescrição começa a correr da data em que 
tal anunciada a distribuição dos dividendos. 

Parâgrafo único. A disposição deste artigo aplica-se aos tl· 
tu lares de partes beneficiárias C art. 35, paragrafo único J. 

Art. 159. Prescreve em um ano a açii.o de responsabilidade ci
vil contra os peritos pela avaliação dos bens que entraram para a 
formação do capital social, começando o prazo a correr da data da 
publicação da ata da Assembléia Geral que houver aprovado o 
laudo. 

Art. 160. Prescreve em um ano, a contar da publicação da Ata 
de encerramento da liquidação da sociedade, a ação dos credores .. 
não pagos contra os aclon'lstas e os liquidantes (artigo 145!. 

Art. 161. A prescrição não se lntenompe mais de uma ve:t. 
Art. 162. Os prazos assinados nesta Lei, para a aquisição de 

direitos, são contínuos e lmprorrogávels. 
CAPITULO XVII 

Das Sociedades em Comand1ta por ;\~iies 
Art. 163. A Sociedade em Comandlta por Acões terá o seu ca· 

pita! dlvld'ldo em ações e reger-se-á pelas normas relativa.~ as 
sociedades anõnlmas, sem prejuízo das modl!lcações constantes 
deste capítulo. 

Art. 164. A Sociedade poderá comerciar sob forma ou rr.zão 
social, da qual sõ farão parte os nomes dos sócios dlrctores ou 
gerentes. Ficam Ilimitada e solidariamente respons:i veis, no.s ter
mos desta Lei, pelas obrigações sociais os que, por seus nom~s. 
figurarem na firma ou razão social. 

Parágrafo único. A denominação ou a !inna deve ser segllida 
das palavras: "Comandlta por Ações". 

Art. 165. Apenas o sócio ou aclonlsta tem qualidade para ad
ministrar ou gerir a sociedade, e, como dlretor ou gerente, respon
de, subsidiária, mas Ilimitada e solidariamente, pelas obrigações 
da sociedade. 

§ 1.o Os dlretores ou gerentes será nomeados, sem !Imitação 
de tempo, nos estatutos da sociedade e somente poderão ser destl
tuidos por deliberação de aclonlstas que representem dois terços, 
no mínimo, do capital social. 

§ 2.0 O diretor ou gerente que !ar destituído ou se exonerar, 
fica responsável pelas obrigações sociais contraidas ~ob suu admi
nistração. 

Art. 166. A Assembléia Geral não pode, sem o consentimento 
dos dlretores ou gerentes, mudar o objeto essencial da ~ociedade, 
prorrogar-lhe o prazo de duração, aumentar ou diminuir o cupital 
social, criar obrlgaçõe.> ao portador ou partes benetlciárlos. 

CAP!TULO XVIII 
Disposições renais 

Art. 167. Será judicialmente dissolvida, a requerimento ào 
órgão do Ministério Público, a sociedade anünlma ou compunhla, 
ou a sociedade em comandlta por Ações que tiver objeto ou tire. 
iliclto, ou desenvolver atlvldade liiclta ou prõlbida por lei (201. 

§ 1.o A sentença que decretar a dissolução ordenarú. a Imedia
ta apreensão dos bens ~oclals, caso não tenham sido, a requerimen
to do Ministério Público, anteriormente seqüc~trado~. Tr:~nsitando 
em julgado a sentença, serão os ditos bens incot·porados a.o pat1·i· 
mõnlo da Un:tão. · 

§ 2.o A responsabilidade penal dos dlretore~. gerentes. fiscais 
e sócios ou aclonlsta.s será apurada na con!ormídad.e d:1 lei pen:J 
comum ou especial. · 

Art. 168. Observado o dl~posto no art. 2.0 , n.o•.1X c X. do De
creto-Lei n.o 869. de 18 de novembro de JDSB, lncom:r:i.o na pen::.. 
de prisão celular por um a quatro anos: (301. 

1.o - os fundadores, diretores, gerentes c fiscais, que. em 
proSpectos, rel:;tórlos. parecer~s. balanços ou comunicnções ao pü
bnco ou à Assembléia, fizerem afirmações falsas sobre :. consti
tuição ou as condlç&s econõmlcas da Sociedade ou fraudulenta
mente ocultarem, no todo ou em parte, fatos a elas relativos; 

2.o - os diretores. gerentes e fiscais que promoverem, pnr 
qualquer artificio, falsas cotações das ações ou de outros títulos 
pertencentes à sociedade; 

3.o - os dlretores ou gerentes que tomarem empr~stimos à. 
sociedade ou usarem dos seus bens ou haveres cm proveito pru
prlo, sem prévia autorização da assembléia geral; 

4.o - os dlretores ou gerentes que comprarem ou venderem, 
por conta da sociedade, as ações por ela emitidas, salvo as pcrmis
sõ~ expressas em lei; 

5.o - os dlretores ou gerentes que, como garantia d~ créditos 
sociais, aceitarem em caução ou penhor ações da própria sociednc.e; 

6,0 - os dlretores ou gerentes que distribuírem lucros ou àivl· 
dendos antes de levantado o balanço ou em desaCOI'do cvm os 
resultados deste ou mediante sua falslflcaçflo; 

(29) \', "rUi. 655 a .67!1 do C.P. Civil. 

f301 Sobr'-' crlmea dt> C1·nudca e :LhllbCIII lU\ rutllli\~:\n nu :\dmlul-.tl':l~l\tl eh~ :;;o
cledl\deij poa· açt"'tt· v. urt. 177 e H 1.11 e 2." do C. P"'ttill. 

-O Decreto .. Lel n.u UtlU, l'itlldo, d"Cme os cr&mt."'S l'Uur:·,\ n t>l"Othln\liL popnt.4r, 
1ua guardu. e seu .,mpl'e~o. 



-·-----1111·1·----.. ---------------------------------------
6014 Sábado 18 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçiio II) Setembro de 1976 

7.0 - os dlretotes, gerentes e fiscais que, por lnterpost~ pes
.BOas ·ou conlutados com aclonlstas, conseguirem a aprovaçao de 
contas ou pareceres; 

s.o - os peritos que, por prevarlc.ação manifesta, atribuírem 
nos bens do subscritor valor acima do real; 

9.0 - os liquidantes, nos casos dos ·n.•s 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 e 7.0 
deste art.!go; 

10.0 - os representantes das sociedades por ações estrangeiras· 
autorizadas a funcionar no País qlle praticarem qualquer dos atoB 
mencionados nos n.Os 1.0 e 2.0 ou derem falsas Informações ao 
Governo. · · · ... 

Parágrafo único. Serão' consideradas cúmplices as pessoas 
que, dlreta ou lndlretamcnte, prestarem auxílio para a execução 
dos crimes referidos neste artigo. 

Art. 169. Incorrerão na pena de prisão, de um mês a três 
meses, ou multa de Cr$ 10,00 a Cr$'20,00, as pessoas que, com lntra
ção do i 4.o do art. 116 e do art. 126, aceitarem e exercerem o cargo 
de dirctor, gerente ou fiscal. 

Art. 170. Serão punidos com a multa de Cr$ 0,05 a Cr$ 0,5,0 
(cinco centavos e clnqüenta centavos) os dlretores de sociedades 
nacionais e os representantes de sociedades estrangeiras que dei
xarem de observar o disposto no parágrafo único do art. 176 (31). 

Parágrafo único. A multa será aplicada pelo Dlretor do Servi:. 
ço de Estatística da Previdência e Trabalho, com recursos para o 
'Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio dentro do prazo de 
30 dias da publicação do respectivo despacho no "Diário Oficial" 
e mediante prova do depósito da Importância correspondente nos 
cofres do Tesouro Nacional. 

Art. 171. Incorrem na pena de seis meses a dois anos de prl
.são celular os aclonistns que, para ~bterem vantagem para sl ou 
para outrem, negoc'larem o voto nas dellberações da assembléia 
geral. 

Art. 172. Cabe ação pública em todos os crimes referidos neste 
Capitulo. (32). 

Parágrafo único. A sociedade, qualquer sócio ou aclonlsta e 
os terceiros prejudicados, podem dar queixa dos crimes de!lnldos 
nesta Lei. 

CAPiTULO XIX 
Disposições Gerais 

Art. 173. As publicações ordenadas pela presente Lei .serão 
feitas no órgão oficial da Unl.ão, ou do Estado, conforme o local 
em que esteja situada a sede da sociedade, e em outro jornal de 
grande circulação. 

As sociedades anonimas estrangeiras, autorizadas a funcio
nar no Pais, farão as publicações no órgão oficial da União e no 
do Estado, onde tiverem sucursais, filiais, ou agências. 

Parágrafo único. Os anúncios ou conv1tes de convocação da 
assembléia geral serão publicados, por três vezes, no mínimo, no 
órgão oficial e conterão os nomes dos dlretores, fiscais, liquidantes 
ou aclonistas, que fizerem a convocação. 

Art. 174. Será arquivada, no Registro do Comércio da sede, 
cópia autêntica das atas das assembléias gera'ls, que elegerem os 
membros da dlretorta e do Conselho Fiscal. 

Art. 175. O balanço e a conta de lucros e perdas das socie
dades anónimas ou companhias, fiscalizadas pelo Governo Federal, 
obedecerão ao modelo estabelecido pela Administração Pública, 
observadas as prescrições dos §§ 1.0 e 2.0 do art. 135. 

Art. 176. Para fins de levantamentos estatisttcos, o Registro 
do Comércio enviara, dentro de trinta dias, ao Serviço de Estatís
tica da P1·evidência e Trabalho, do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística, cópias dos a tos constitutivos das sociedades por ações 
e das alterações ou modificações feitas em seus estatutos. 

Parágrafo único. Os di retores de sociedades naclona'ls e os 
·representantes de sociedades estrangeiras, autorizadas a funcionar 
no Pais, enviarão ao mesmo Serviço, até trinta dias após a publi
cação, o número do jornal oficial, que tiver publicado os documen
tos referidos nos arts. 70 e 99. 

Art. 177. Revestirão sempre a forma nominativa as ações das 
sociedades que têm por obj e to a compra e venda de propriedade 
Imóvel ou à exploração de prédios urbanos ou edlticlos de apar
tamentos. 

§ 1.0 Sem a exibição de documento que prove o pagamento do 
Imposto de tr~nsmlssão, não poderá a sociedade, sob pena de por 
ele responder, consentir na transferência das ações. 

t31) Com ;. rMJaçiio dada pelo Decreto .. Lel n,(l 3.391, de 7·7·1041 tOOU de 
f~7·)JJ·U I, 

t32J AçUo penal noa crlmes de açlo pübl.lca: v. arte, 23 e eeg&. do C.P. Penal. 

I 2.0 A sociedade conservará, em .seu arquivo, o documento 
comprobatório do pagamento do Imposto, sendo licito aos agentes 
do Fisco, em qualquer tempo, examinar os livros de "Registro de 
Ações Nominativas" e de "Transferências de ,Ações Nominativas". 

CAPíTULO XX 
Disposições Transitórias 

Art. 178. A presente Lei entrará em vigor sessenta dias depol..q 
de publicada: apllcando-se, todavia, a partir da data da publicação, 
ás sociedades por ações que se const1tuirem. 

Art. 179. As sociedades ou companhias existentes têm o pra?.o 
de seis meses, a contar da data em que entrar em vigor a presente 
Lei, a fim de pôr de acordo com esta os seus estatutos, devendo 
ser convocada a assembléia geral dos aclonlstas. 

Parágrafo único. Os d!retores e membros do Conselho Fiscal 
respondem, nos termos desta Lei, pelos prej uizos que se originarem 
da Inobservância do disposto neste artigo. 

Art. 180. Revogam-se as. disposições em contrário. 
LEI N.O 4. 728, DE 14 DE JULHO DE 1965 
Disciplina o Mercado de Capitais e estabelece medidas 

para o seu desenvolvimento. 
O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: 

SEÇAO I 
Atribuições dos órgãos Administrativos 

Art. 1.0 Os mercados financeiros e de capitais serão discipli
nados pelo Conselho Monetário Nacional e fiscalizados pelo Banco 
Central de República do Brasil. !1) 

Art. 2.0 O Conselho Monetário Nacional e o Banco Central 
exercerão as suas atribuições legais relativas aos mercados finan
ceiros e de capitais com a finalidade de: 

I - facllltar o acesso do público a Informações sobre os .títulos 
ou valores mobiliários distribuídos no mercado e sobre as socie
dades que os emitirem; 

II - proteger os Investidores contra emissões ilegais ou frau
durentas de títulos ou valores mobiliários; 

III - evitar modalidades de fraude e manipulação destinadas 
a criar condições artificiais da demanda, oferta ou preço de títulos 
ou valores mobiliários distribuídos no mercado; 

IV - assegurár a observância de práticas comerciais equitati
vas por todos aqueles que exerçam, profissionalmente, funções de 
Intermediação na distribuição de negociação de títulos de valores 
moblllárlos; 

V - disciplinar a utlllzação do crédito no mercado de títulos 
o.u valores moblllárlos; 

VI - regular o exercício da atlvldade corretora de títulos mo
biliários e de câmbio. 

Art. 3.0 Compete ao Banco Central: 
I - autorizar a constituição e fiscalizar o funcionamento das 

Bolsas de Valores; (2) 
II - autorizar o funcionamento e focalizar as operações das 

3ocledades corretoras membros das Bolsas de Valores ( arts. 8.0 e 
9.0 ) e das sociedades de Investimento; 

III - autorizar o funcionamento e fiscalizar as operações das 
Instituições tlnal)celras. socleda•:es ou firmas individuais que te
nham por objeto a subscrição para revenda e a distribuição de 
títulos ou valores moblllários; · 

IV - manter registro e fiscalizar as operações das sociedades 
e firmas Individuais que exerçam as ativldades de Intermediação 
na distribuição de títulos ou valores mobiliários, ou que efetuem, 
com qualquer propósito, a captação de poupança no mercado de 
capitais; 

V - registrar títulos e valores mobiliários para efeito de sua 
negociação nas Bolsas de Valores; 

VI - registrar as emissões de títulos ou valores moblllários a 
.serem dlstrlbuidos no mercado de capitais; 

. VII - fiscalizar a observância, pelas sociedades emissoras _de 
t1tulos ou valores mobiliários negociados na Bolsa, das dlsposlçoes 
legais e regulamentares relativas a: 

11) Bnnco Central do BrMI1, e.n nova denominnçAo deste Donco, por torça 
do Decret.o·Lel n,o 278, dt~ 28·2 .. 67, correçA.o que procOOemoe em t.odoa oe 
textA>o. 

do ~~1~egulrunent.acla pela ReeoluçAo n,o 391 de 20 .. 10·66, do Banco Central 

:J 
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al publlcldade da situação econõmlca e financeira da socie
dade, sua administração e aplicação dos seus resultados; 

b) proteção dos Interesses dos portadores de títulos e valores 
mobiliários distribuídos nos mercados financeiros e de capitais. 

VIII - fiscalizar a observância das normas legais e regulamen
tares relativas a emissão, ao lançamento, a subscrição e a distri
buição de títulos ou valores mobiliários colocados no mercado de 
capitais; 

IX ~ manter c divulgar as estatísticas relativas ao merendo 
de capitais, em coordenação com o. sl~tema estatístico nacional; 

X - fiscalizar a utlllzação de Informações não divulgadas ao 
público em benefício próprio ou de terceiros, por aclonlstas ou 
pessoas que, por força de cargos que exerçam, a elas tenham 
acesso. 

Art. 4.o No exercício de suas atribuições, o Banco poderá exa
minar os livros e documentos das ln.~titulções financeiras, socie
dades. empresas e pessoas referidas no artigo anterior, as quais 
serão obrigadas a prestar 'IS Informações e os esclarecimentos so
licitados pelo Banco Centtal. 

§ 1.0 Nenhuma sanção será Imposta pelo Banco Central, sem 
antes ter assinado prazo não inferior a 30 1 trinta 1 dias, ao ln· 
teressado, para se manifestar. ressalvado o disposto no § 3.0 do 
art. 16 desta Lei. · 13 l 

§ 2.0 Quando, no exercício das suas atribuições. o Banco Cen
tral tomar conhecimento de crime definido em lei como de aciio 
pública. oficiará ao Ministério Público para a Instalação de lnqÚé
rito pohclal. 

§ 3.0 Os pedidos de registro submetidos ao· Banco Central, 
nos termos dos art.<;. 19 e 20 desta Lei, consideram-se defendas 
dentro de 30 1trlnta1 dias da sua apresentação, se nesse prazo não 
forem Indeferidos. 

§ 4.0 A fluência do prazo referido no parágrafo anterior po
derá ser Interrompida uma única vez, se o Banco Central pedir 
lnformaçõe~ ou documentos suplementares, em cumprimento das 
nonnas legais ou regulamantares em vigor. 

§ 5.0 Ressalvado o disposto no § 3.0 • o Conselho Monetário 
Nacional fixará os prazos em que !J Banco Central deverá proces
sar os pedidos de autorização, registro ou aprovação previstas 
nesta Lei. 

§ 6.0 O Banco Central !ará aplicar aos lnfratores do disposto 
na presente lei. as penalidades previstas no capítulo V da Lei n.o 
4. 595, de 31 de dezembro de 1964. 

SEÇÃO II 
Sistema de ·Distribuição no Mercado de Capitais (4J 

Art. 5.0 O sistema de distribuição de títulos ou valores mobi· 
llários no mercado de capitais será constituído: 

I - das Bolsas de Valores e das sociedades corretoras que se· 
jam seus membros; · 

II - das Instituições financeiras autorizadas a operar no mer
cado de capitais: 

III - das sociedades ou empresas que tenham por objeto a 
subscrição de títulos para revenda. ou sua distribuição no mer
cado, e que sejam autorizadas a funcionar nos termos do art. 11: 

IV - das sociedades ou empresas que tenham por obj eto atl
vidade de Intermediação na distribuição de titulas ou valores mo
blllãrlos, e que estejam registradas nos termos do art. 12. 

Art. 6.0 As Bolsas de Valores terão autonomia administrativa, 
financeira e patrimonial, e operarão sob a supervisão do Banco 
Central. de acordo com a regulamentação expedida' pelo Conselho 
Monetário Nacional. 

Art. 7.0 Compete ao Conselho Monetário Nacional fixar as 
normas gerais a serem observadas na constituição, organização e 
funcionamento das Bolsas de Valores, e relativas a: 

I - condições de constltulçiio e extinção; forma judídica; ór
gãos de administração e seu preenchimento: exercício de poder 
disciplinar sobre os membros da Bolsa, Imposição de penas e con
dições de exclusão; 

II - número de sociedades corretoras membros da Bolsa, re· 
qulsltos ou condições de admissão quanto à Idoneidade, capncldnde 
financeira, hablll tação técnica dos seus administradores e forma 
de representação nas Bolsas: . 

III -espécie de operações :idmlt!das nas Bolsas; normas, mé
todos e Pl'átlcas a serem observadas nessas operações: respon
~!llda~ das sociedades corretoras nas operações; 

l!lt V. o 1\rt. 2.o do Decrcto•Lel' n.o 448, de 3·2·69, 
1o11 V. o Decl'clo•Lt>l n. 11 448. du 3-2·69, que dlspóe tiObre 1\ npiiCI\Çi\.o de 

Penl~licludl•.s 1\s lllsLILulc;úes rumnccll·us, às socleclMles e emJll'esM lnt.egrKnt~a 
rt•1 ~ti ·'!"1\ de dhitrll>ulçt\o du tltuloa·ou vrilot·ea nlobUh\rlos e 1\0ti aeus &üllULC.i 
autónomo8, 

IV - administração financeira das Bolsas; emolumentos, co
missões e quaisquer outros custos cobrados pelas Bolsas ou seus 
membros; 

V - normas destinadas a evitar ou reprimir manipulações a. 
serem observadas nas operações autorizadas de sustentação de 
preço; 

VI - registro das operações a ser mantido pelas Bolsas e seus 
membros; dados estatísticos a serem apurados pelas Bolsas e ror· 
necldos ao Banco Central: 

VII - t!scallzação do cumprimento de obrigações legais pelas 
sociedades cujos titulas sejam negoclatlos na Bolsa; 

VIII - percentagem mínima do preço dos títulos negociados 
a termo. que deverá ser obrigatoriamente liquidada a vista; 

IX - crédito para aquisição de títulos e valores moblllarlos 
no mercado de capitais. 

§ 1.0 Exceto na matéria prevista no inciso VIU. as normas 
a que se retere este artigo somente poderão ser aprovadas pelo 
Conselho Monetário Nacional depois de publicadas para receber 
sugestões durante 30 1trlnta! dias. 

I 2.0 As sugestões referidas no parágrafo anterior serão feitas 
por escrito, por Intermédio do Banco Cent.ral. 

Art. 8.0 A Intermediação dos negócios nas Bolsas de Valores 
será exercida por sociedades corretoras membros da Bolsa, cujo 
capital mínimo será tlxado pelo Conselho Monetário Nacional. 

§ 1.0 A participação socletária conjunta dos administradores 
das sociedades corretoras não poderá ser Interior â metade do 
capital votante. 

~ 2.0 As sociedades referidas neste artigo somente poderão 
funcionar depois de autorizadas pelo Banco Central. e a inves· 
tldura dos seus dirigentes estará sujeita ã.s condições legais vigen· 
tes para os administradores de Instituições financeiras. 

~ 3.0 Nas condições fixadas pelo Conselho Monetário Nacional, 
a sociedade corretora poderá ser membro de mais de uma Bol~a 
'de Valores. 

~ 4.0 Os administradores das sociedades corretoras não r..ode· 
rão. exercer qualquer cargo administrativo. consultivo, fiscal ou 
deliberativo cm outras empresas cujos titulas ou valores mobiliários 
sejam negociados em Bolsa. 

.§" 5.0 A:; sociedades referidas neste artigo, ainda que niio re· 
vistam a forma anônlma. são obrigadas a observar as normas de 
que. trata o art. 20, § 1.0 , alíneas "a" e "b". 

§ 6,0 O Conselho Monetário Nacional assegurará aos atuals 
-corretores de' Fundos Públicos a faculdade de se registrarem no 
Ba)\lco Central, para Intermediar a negociação nas Bolsas de Va
lores, sob a forma da firma Individual. observados os mesmos re· 
qulsltos estabelecidos para as sociedades corretoras previstas neste 
.artigo, e sob a condição de extinção da firma, por morte do res
pectivo titular, ou pela participação deste em sociedade corretora. 

Al't. 9.0 O Conselho Monetário Nacional fixará as normas 
gera.ls a serem observadas em matéria de organização. disciplina 
e fiscalização das atribuições e atividades das sociedades correto· 
ras membros das Bolsru; e dos corretores de câmbio. 

§ 1.o A partir de um ano, a contar da vigência desta Lei, 
prorrogável, no máximo. por mais 3 Ctrésl meses, a critério do 
Conselho Monetário Nacional, será facultativa a intervenção de cor
retores nas operações de cambio e negociações das respectivas le
tras, quando realizadas fora das Bolsas. c 5) 

§ 2.0 Para efeito da fixação do curso de ciimbio, todas as ope
rações serão obrigatoriamente comunicadas ao Banco Central. 

§ 3.o Aos atuals corretores inscritos nas Bolsas de Valores será. 
permitido o exercício simultâneo da profissão de corretor de câm
bio com. a de membro da sociedade corretora ou de titular de 
firma Individual organizada de acordo com o § 6.0 do nrt. s.o 
desta Lei. 

§ 4.0 O Conselho Monetário Nacional fixará o pra::o de até 
um ano, prorrogável, a seu critério, por mais um ano, para que 
as Bolsas de Valores existentes e os atuais corretores de fundos 
públicos se adaptem aos dispositivos desta Lei. 

§ s.o A racultativldade a que se refere o § 1.0 deste artigo 
entrara em vigor na data da vigência desta Lei, para as transa
ções de compra ou venda de câmbio por parte da União, dos Es
tados, dos Municípios, das sociedades de economia mista, das au
tarquias e das entidades paraestatais. excetundas as operações de 
câmbio dos bancos oficiais com pessoa~ físicas ou j uridlcas não 
estatais. 

§ 6.0 O Banco Central é autorizado. durante o prazo de 2 
<dois) anos, a. contar 'da vigência desta Lei. a prest;\r assi~têncla 

15) Este pra1.o tot IH'orro~tado pnru. 5 (ciuro• a~nos, nos lt'l"ll\~ do IU"t. 9,• 
da. Lei u.n S.oiOU, de 9·4.·68, 

:1''·: ... 
•• I ... 

~i~.....:~: 
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financeira à.s Bolsas de Valores quando. a seu critério. se fizer 
Jlecessarlo para que se adaptem aos dispositivos desta Lei. 

Art. !O. Compete ao Conselho Monetário Nacional fixar as 
normas gerais a serem observadas no exercício das ativldndes de 
subscrição para revenda, dlstrlbulçiio, ou Intermediação na coloca
ção no mercado. de titules ou valores moblllárlos, c relativos a: 

I - co.pltal mínimo das socledo.des que tenho.m por objeto o. 
subscrição po.ro. revendo. e a dlstrlilulção de. títulos no merendo; 

II - condições de registro das sociedades ou tlrmo.s lndlvldunls 
que tenham por objeto atlvldades de lntermedlo.ção na dlstrlbulção 
de títulos no mercado: 

1II - condições de Idoneidade, capo.cldade flnanceirn e habll!
tação técnica a que deverão satisfazer os administradores ou res
ponsáveis pelas sociedades ou firmas lndivlduals referidas nos inci
sos anteriores; 

IV .- procedimento admlnlstratlvo de autorização para fun
cionar das socie-dades referidas no Inciso I e do registro das socie
dades e firmas indlvlduals referidas no inciso II; 

V - espécies de opero.ções das sociedades referidas nos incisos 
anteriores; nom1as, métodos e práticas a serem observados nessas 
operações: 

VI - comissões. ã~ios, descontos ou quaisquer outros custos 
cobrados pelas sociedades de empresas referidas nos incisos ante
riores; 

Vil - normas destinadas a evitar manipulações de preço e 
operações fraudulentas: 

VIII -· registro da.< oiJI!rações a serem mantidas pelas socie
dades ·e empresas referidas nos incisos anteriores, e dados esta
tísticos a serem apurados e fornecidos ao Banco Central; 

IX - condições de pagamento a prazo dos títulos negociados. 
Art. 11. Depende de prévia autorização do Banco Central, o 

funcionamento de sociedades ou firmas Individuais que tenham 
por objeto a subscrição para revenda e a distribuição no mercado 
de títulos ou valores moblllárlos. 

Parágrafo único Depende Igualmente de aprovação pelo Ban
co Centml: 

al a modilicnção ~~~ contratos ou estatutos sociais das socie
dades referidas neste artigo; 

b) a investidura de administradores, responsáveis ou prepos
tos das sociedades e empresas referidas neste artigo, 

Art. 12. Depende de prévio registro no Banco Central o fun
cionamento de sociedades que tenham por objeto qualquer atlvl
dacle de intermediação na distribuição, ou eolocacão no mercado 
de títulos ou valores moblll:lrlos. · 

Art. 13. A autorização para funcionar e o registro referidos 
nos artigos 11 e 12 observarão o disposto no § 1,0 do art. 10 da 
Lei n.o 4. 595, de 31 de dezembro de 1964, e somente poderão ser 
cassados nos cnsos pr~vistos em normas gerais aprovados pelo 
Conselho Monetário Na<!ional. 

Art. 14. Compete ao Conselho Monetário Nacional fixar as 
normas gerais a serem observadas nas opet·ações das Instituições 
fln:mcelras autorizadas a operar em aceite ou coobrigação em 
títulos cambiais a set·em dist'rlbuidos no mercado, e relativas a: 

I - capital mínimo: 
II - limites de riscos. prazo mínimo e máximo dos títulos, 

espécie das garantias recebidas: relação entre o valor das garan
tias e o valor dos titulos objeto do aceite ou coobrigação: 

III - disciplina ou proibição de redesconto de papéis; 
IV - fiscalização das operações pelo Banco Central; 
v - organização e funcionamento de consórcios fart. 15). 
Art. 15. As 'Instituicões financeiras autorizadas a operar no 

mercado financeiro c de capitais poderão organizar consórcio para 
o fim especial de colocar títulos ou valores mobiliários no mercado. 

1 1,0 Quando o consórcio tiver por objetlvo aceite ou coobri~ 
gação em .títulos cambiais. a responsabllldade poderá ser distribuí
da entre os membros do consórcio. 

* 2.0 O consórcio será regulado por contrato que só entrará 
em vigor depois de registrado no Banco Central e do qual consta
rão. obrigatoriamente, as condições e os limites de coobrigação de 
cada instlttllçüo participante, a designação da instituição lider do 
consórcio e a outorga, a esta, de poderes de representação das 
demais participantes. 

! 3.0 A responsabilidade de cada uma das instituições parti
cipantes do consórcio formado nos termos deste artigo será limi
tada ao montante do risco que assumir no instrumento de contrato 
de que t.rata o parágrafo anterior. 

~ 4." Os contra tos previstos no presente artigo são Isentos de 
im11osto do selo. 

SEÇÃO III 
Acesso aos Mercados Financ•iros e de Capitais 

Art. 16. As emissões de títulos ou valores mobiliários somrnte 
poderão ser !~!tas nos mercados financeiros c de capitais através 
do sistema de d!stribul!;ão previsto no art. 5,o 

§ 1,0 Para os efeitos deste artigo considera-se emissão a ofer
ta ou negociação de títulos ou valores moblllarloo: 

a) pela sociedade emissora ou coobrigada; 
b) por sociedades ou cmpt·csas QU<" exerçam habitualmente as 

atlvldadcs de subscrição, distribuição ou Intermediação na coloca
ção no mercado de títulos ou valores moilllhirlos: 
•. c) pela pessoa natural ou jurídica que mantém o cüntrole da 
silcledade emissora dos títulos ou valores moblllurlos oferecidos ou 
negociados. 

§ 2.0 Entende-se por colocaç:io ou distribuição de títulos ou 
valores mobiliários nos mercados financeiros e de capitais, a nego
claçii.o, oferta ou aceitação de oferta para negociação: 

a) mediante qualquer modalldade ele oferta públlca; 
b) mediante a utillzaçüo de storvlços públlc:os de comunicação; 
c) em lojas, escritórios ou quaisquer outros e;tabeleclmentos 

acessíveis ao públlco. 
§ 3.0 As socledadés que Infringirem o disposto neste artigo ti

carão sujeitas â cassação Imediata de suas at.ivldades d~ colocaçào 
dt: títulos ou valores moblll:irios no mercado. rncdi:llltl· lnthnacão 
do Banco Central. que requisitará, se necessurio, a intervenção ·da. 
autoridade pollclal. 

Art. 17. Os títulos cambiais deverào ter a coobrlgar,üo de ins
tituição tlnanceira para sua colocacào no mercado. s:tlvo os casos 
regulamentados pelo Conselho Monetário Nacional em canit.er ge
ral e .de modo a assegurar garilntia adequada aos que os adqui
rirem. f6J 

~ 1.0 As empresas que. a partir da publlcacão desta Lei, co
locarem papéis no mercado de capitais em dc•sobcdiencia ao dis
posto neste Capitulo. não terão acesso nu.~ banr.os oficiais e os 
títulos de sua emissão ou aceite nfto tcrüo curso na Cart~ira de 
Redescontas. ressalvado o di~po!>to no parúgraro S<'~uint". 

~ 2.0 As empresas QUI'. na dal.a da publicat.:ão desta Lt'i. tive
rem em clrculnção títulos cambl:~.is com sua responsabilldade em 
condições proibidas por esta Lei, poderão ser autoi'i~adas pelo 
Banco Central a continuar a colocação com a reduçii.o gradativa 
do total dos papéis cm circulação. desde que dentro de 60 1 sessenta> 
dias o requeiram. com a Indicação do valor ,t,otal dos titulas em 
circulação e apresentação da proposta de sua liquidaçüo no prazo 
de até 12 1doze1 meses. prerrogàvel, pelo Banco Ccnt.ral, no caso 
de comprovada necessidade. no máximo. por mais 6 1 seis 1 m~ses. 

~ 3.0 As empresas que utilizarem a faculdade indicada no 
parágrafo anterior poderão realizar assembléia-gemi ou alterar 
seus contratos sociais. no pmzo de 60 'sessenta 1 dias da vlgcncia. 
desta Lei de modo a assegurar opção aos tom~tdot·es para con
vet·ter seus créditos em· ações ou cotas de capital da empt·esa 
devedora, opção vullda até a data do vencimento elos n•spectivos 
títulos. 

§ 4.0 A infracão ao disposto neste artigo suj~itar:i os emit~n
tes. coobrigados e tomadores de títulos de crédito a multa de até 
5o r,; 1 clnqüenta por cento 1 do valor do titulo, 

Art. 18. São Isentas do imposto do selo quaisquer conversões, 
llvremente pactuadas. e-m ações ou cotas do capital dns empresas 
obrigadas em títulos de divida em circulação na data da presente 
Lei, sem a coobrigação de instituic;ões financeiras. concretizadas 
no prazo de 180 !cento e oitenta• dias da vigência desta Lei. 

Art: 19. Somente poderão ser negociados nas Bolsas de V:~.lo
res os. títulos ou valores mobiliarios de emlssüo: 

I·_ de pessoas jurídicas de direito público: 
II·- de pessoas juridicas de direito privado registradas no 

Banco Central. 
~ 1.0 O disposto neste art.lgo nfto se apllca :ws títulos cam

biais colocados no mercado de acordo com o art. 17. 
§ 2.0 Para as sociedades que ju tenham requerido a cotação 

de suas ações nas Bolsas de Valores. o disposto neste artigo entraril. 
em vigor a partir de 1." de janeiro de 1066. quando llcará revo~;ado 
o Decreto-Lei n.0 9. 783, de 6 de setembro de 1046. 

Art. 20. Compete ao Conselho Monetário Nacional expedir 
normas gerais sobre o registro referido no Inciso II do artigo an
terior, e relativas a: 

l6l o Decreto-Let n.v :!86, de 28·2·t17, rom ~cu nl't. 1.11. l~oncNten o pr1w.o 
de 30 diU.8," rmrtlr du dnth di' l'il\11 I1Ulllll~l\t;IIU III (jllt' lli'OITI'Il ll(l l\lt"tll\lO diU), 
pnl'n. lU\ Cll\PI'('RI\5 rt>!;UII•.ril·l\l't'lll 1\.K .. llliHKÓt"l'l Üt! 1.\tlllt)ti t'l\lllblflr!Otl ll.c tilln& re8'"' 
ponsu.btiiUnllea, tcltl\8 111~6 't'OIHIIÇói!H Pl'Oibldi\R por L•tilc 1\l'tiHO 17 
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I - Informações e documentos a serem apresentados para 
obtenção do reg!Btro Inicial; 

II - Informações e documentos a serem apresentados periodi
camente para a manutenção do registro; 

III - casos cm que o Banco Central poderá recusar. suspender 
ou cancelar o registro. 

~ 1." Caberá ainda ao Conselho Monetário Nacional expedir 
nor1nas a serem observadas pelas pessoas j urídlcas referidas neste 
artigo. e relativas a: 

a> natureza, detalhe e periodicidade da publicação de !~for
mações sobre a situação econõmica e tinancelra da pessoa J undlca, 
suas operações, administração e aclonlstas que controlam a maioria 
do seu capital votante: 

bl organização do balanço e das demonstrações de resultado, 
padrões de organização contábil. relatórios e pareceres de audito
res Independentes registra'dos no Banco Central; 

c) manutenção de mandatnrlos para a prática dos atos rela
tivos ao registro de ações e obrigações nominativas, ou nominati
vas endossá veis. 

~ 2.0 As normas referidas neste artigo não poderão ser apre
vidas antes de decorridos 30 (trinta! dias dP sua publicação para 
receber sugestões. 

Art. 21. Ncnh uma emissão de títulos ou valores mobillarlos 
podera ser lançada, oferecida publicamente, ou ter Iniciada a sua 
distribuição no mercado. sem estar registrada no B:mco Central. 

§ 1." Caberá ao Conselho Monetario Nacional estabelecer nor
mas gerais relativas as informacões que deverão ser prestadas no 
pedido de registro previsto neste' artigo em matéria de: 

a) pessoa jurídica emitente ou coobrigada. sua situação eco
nõmica e financeira. administração e acionlstas que control;~m a 
maioria de seu capital votante: 

b 1 características e condições dos títulos ou valores mobllíá
ríos· a serem distribuídos: 

c 1 pes.<;oas que participarão da distribuição. 

* 2.0 O pedido de registro será acompanhado dos prosp~ctos 
e quai~qut'l' outJ·os documentos a serem publlc;ados. ou dlstribllldos. 
para oferta. anúncio ou promoção de lançamento da emissão. 

§ 3.0 o Banco Central podera suspender ou proibir a distri
buição de títulos ou valores: 

a) cuja oferta, lançamento, promoção ou anúncio esteja sen
do feito em condições diversas das constantes do registro da emis
são. ou com a divulgação de Informações falsas ou manifestamente 
tendenciosas ou impr.~:cisas: 

b 1 cuja emissão tenha sido julgada Ilegal ou fraudulenta. ain
da que em data posterior ao respectivo registro. 

§ 4.0 O disposto neste artigo não se aplica aos titulas cam
biais colocados no mercado com a coobrigação de instituições fl
nanceirns. 

SEÇAO IV 
Aces~o de Empresas de Capital 

Estrangeiro ao Sistema 
Financeiro Nacional 

Art. 22. Em períodos de desequllibrio do balanço de paga
mentos. reconhecidos pelo Conselho Monetario Nacional. o Banco 
Central, ao adotar medidas de contenção do crédito poderá limi
tar o recurso ao sistema financeiro no Pais, no caso das empresas 
que tenham acesso no mercado !lnancelrq Internacional. 

J 1.
0 

Para os eleitos deste artigo considera-se que têrri aces
so ao mercado financeiro internacional: 

a 1 filiais de empresas estrangeiras: 

b 1 empresas com sede no Pais cujo capital pertença integml
mente a residentes ou domiciliados no exterior: 

c 1 sociedades com sede no Pais contratadas por pessoas resl
den tes ou domiciliadas no exterior. 

§ 2.0 Considera-se empresa coptrolncta ·por pessoa.~ residen
tes ou dumlciiladas no exterior. quando estas detenham dlreta ou 
indlretumente n maioria do capital com direito a voto. 

Art. 23. O limite de acesso no sistema financeiro referido no 
art. 2~ nilo podera ser fixado em nível lnferiOI': 

a 1 !50•;. I cento e cinqUenta por cento> dos recursos próprios 
pertencentes a residentes ou domiciliados no exterior: 

h 1 25o•:;. 1 duzentos e cinqUenta por cento 1 dos recursos pró
'Prios pertencentes a residentes ou domiciliados no País. 

§ 1." O limite p1·ev!sto no presente artigo será apurado p~la 
médil mensal em cada exercício social da empre-sa. 

§ 2.0 Para efeitos de-ste artigo, os recursos próprios compre
endem: 

a1 o capital declarado para a flllal, ou o capital da empresa 
com sede no País; 

b> o resultado das correções monetárias de a.tlvo tixo ou de 
manutenção de caplt:tl de giro próprio: 

c 1 os saldos credores de aclonlstas, matriz ou empresas asso
ciadas, sempre que não vencerem juros e tiverem a nature?.a de 
capital adicional. o.vallados. em moeda estrangeira. a taxa de c:im
bio,. em vigor para a amortização de empréstimos externos: 

d 1 as reservas e os lucros suspensos ou pendentes. 
~ 3.0 As reservas referidas na alínea "d" do parágrafo ante

rior compreendem as facultativas ou obrlgatorlauwnte formadas 
com lucros acumulados. excluídas as contas passivas de regulari
zação do atlvo. tais como depreciação, amortizac:ão ou er.aus
tão, e as provisões para quaisquer riscos. Inclusive contas de 
liquidação duvidosa e técnicas de seguro de capitalização. 

~ 4.0 O sistema financeiro nacional. para aR efeitos deste ar
tigo, compreende o mercado de capitais e todas a.~ Instituições 
financeiras. públicas ou privadas, com sede ou auto1·izactas a fun
cionar no País. 

§ 5.0 O saldo devedor da empresa no sistema financeiro cor
responderá à soma de todos os empréstimos des.ie sistema. seja 
qual for a forma do contrato, Inclusive abertura de créditos e 
emissão ou desconto, de efeitos comerciais. títulos 'cambiais ou 
debêntures. não computados os seguintes valores: 

a 1 empréstimos realizados nos termos do. Lei n." 2. 300, de 23 
de agosto de 1954; 171 

bl empréstimos sob a forma de debêntures conversíveis em 
ações: 

CI depósitos em moeda em Instituições financeiras, 
dl créditos contra quaisquer pessoas de direito público inter

no, autarquias federais e sociedades de economia mista. contro
ladas pelos Governos Federal. Estadual ou Municipal: 

e1 adiantamentos sobre venda de cilmbio resultantes de ex
portações. 

~ 6.0 O disposto neste artigo e no artigo se~uínte não se 
aplica as Instituições fin:lncelras. cujos linutt's serão fixados de 
acordo com a Lei n.0 4. 595. de 31 de dezembro de 1964. 

Art. 24. Dentro de quatro meses do ence!'l'amento de cada 
exercício social seguinte ao da decisão prevista no u1t. 22. a.~ em
presas referidas no art. 23 apresentarão ao Banco Central quadro 
demonstrativo da observimcla, no exercício encerr:tdo, dos limi
tes de dividas no sistema financeiro naclono.l. 

Paragrafo único. A empresa que deixar de observar, cm al:
gum exercício social. o limite previsto no art, 23. ficará sujeita a 
multa Imposta pelo Banco Central, de até 3o~;. ftrintn por cento! 
do excesso da divido. no sistema financeiro nacional, multa que 
será d11pllcada no caso de reincidência. · 

Art. 25. O Banco Central, ao aplicar a norma prevista no 
art. 22. fixara as condições seguintes: 

I - se a média mensal das dividas da empresa no sistema 
financeiro nacional, durante os doze me~es antet·iores. não tiver 
excedido os limites previstos no art. 23, es.se.s limites serão obrí-. 
gatórlos, Inclusive para o exercício social em curso: 

II - se a média mensal das dívidas da empres:J. no sistema 
financeiro nacional, durante os doze meses anteriOres, tiver exce
dido os !Imites previstos no art. 23, o. empresa deverá aumentar 
os recursos· próprios ou reduzir progreSSivamente o total das 311:t.i 
dividas no sistema financeiro nacional, de modo a alcançar os 
!Imites do art. 23. no prazo maxlmo de dois anos, a contar da data 
da resolução do Banco Central. 

SEÇAO V 
Obrigações com Cláusulas de 

Correção Monetária 
Art. 26. As sociedades por ações poderão emitir debêntures 

ou obrigações ao portador ou nomlno.tlvas endossáveis com cláu
sula de correção monetária, desde que observud:~.s o.s seguintts 
condições: 

I - prazo de vencimento Igual ou superior a um ano: 
II - correções efetuadas em períodos niio inferiores a tr,~s. 

meses, em bases Idêntica.~ as aplicáveis às Obrigações Rcnjustúveis 
do Tesouro Nacional; (81 

171 A Lei n.o 2.300, ele 2:le8 .. HI54, diMJlÕe h0hr11 n 1\111\WL\lü de CatHLU.I dM 
aoclednch:a anóniii\IUI rtnnnctnctns 11~•lu B:wt•o tlo UmMl R:\. 

(8J Reda<;ito dl\dt\ pelo ru·L, S,ll elo Dt<C'I'I.'lO·LI.'L n.1• tH4, llc G-li-Hki!l lDOU da 
mesma du.ti\1. 
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III - subscrlcão por Instituições fh\ancelras especlalm~nte 
autorizadas pelo Btinco Central, ou colocação no mercado de capi
tais com a Intermediação dessas lnstltulçqes. 

I 1.0 A emll!.!iãO de de~éntures nos te)'mos deste artigo terá 
por limite máximo a Importância do património liquido da com
panhia, apumdo nos termos t!xados pelo Conselho Monetário Na
cional. 

! 2.0 O Conselho Monetário Nacional expedirá, para cada tipo 
de atlvldndc. normas relativas a: ' 

a) llmlte de emissão de debêntures observado o máximo esta
belecido no parágrafo anterior; 

b 1 nnáll.~e técnica e econõmlco-flriancel1ra da empresn emis
sora c do projeto a ser t!nnnclado com os recursos da emissão. qué 
deverá ser precedida pela Instituição flnaqce1ra que subscrever ou 
colocar a emissão: · 

c 1 coeficiente ou índices mínimos de rrentabllldade, solvabili
dade ou liquide?. a que deverá satisfazer a «:mpresa einlssora; 

d l sustcntnr,üo das debêntures', no merca'do pelas lnstftulcões 
financeiros que participem da col~cação. · 

I 3.0 A.• diferenças nominais resultantes da correção do prin
cipal dns dPbi•ntures emitidas nos termos deste artigo, não cons
tituem rendimento tributável para !'feitos do lmpo.~to de renda 
nem obrigarão a complerr1entação do Imposto do selo pngo na 
eml-'llão dos debêntures. 

I 4.0 S~ra nssegurado às !nstltulcões financelrns !ntl'rm~
dlitria~ no lnnc;nmento das debéntures o que se refere este artlgr,, 
enquanto obrigadas à sustentação previsto na alínea "d" do ~ 2.0 , 

o direito de Indicar um representante como membro do Conselho 
Fiscal da empresa emissora, até o final resgate de todas as obrl
g:ll.'õc•s emitidas. 

I 5.0 A Instituição financeira Intermediária na colora~ão re
pr,•senta os portadores de debéntures ausentes\da.~ as.~emblélns de 
dt'IJc•nturlstns. 

I 6." A.~ condl~ões de correçiio monetária estnbelecldns no 
lnrlso !I deste artigo ,poderão ser aplicadas à.~ operações prevlstns 
nos ans. s.q, 15 e 52, § 2.0 , da Lei n.0 4.380, de 21 de agosto de 1964. 
(9) 

Art. 27. As sociedades de tlns económicos poderão sacar, 
emitir ou aceitar letra.~ de câmbio ou notns promissórias cujo prin
Cipal tique sujeito à correção monetária, desde que observadas as 
seguintes condições: 110; 

I - prazo de vencimento Igual ou superior a um ano, e den
tro do limite mitxhno fixado pelo Conselho Monetário Nacional; 

Il -- correçào segundo os coeficientes aprovados pelo Conse
lho Nacional de Economia para a correçào atribuída à.s obrigações 
do Tesouro: 

IU - .~ejum d!'stlnados à colocação no merendo de capitais 
com o aceite! ou coobrigação de Instituições financeira.~ autoriza
da.~ pelo Bnnco Central. 

I 1.0 O disposto no art. 26. 1 3,0 , aplica-se: à correção mone
tária dos titulos referidos neste artigo. 

I 2.0 As letras de càmblo e as promissórias a que se refere 
est.e artigo dt:verão conter, no seu contexto, a cláusula de corre-
çúo monetária. ' 

Art. 28. A.~ Instituições financeiras que satisfizerem as con" 
dições gerais lixadas pelo Banco Central. para: esse tipo de ope
raçõ!·s. poderão assegurar a correção monetária a depósitos a pra
zo fixo nilo inferior a um ano e não movimentáveis durante todo 
seu prazo. 1 111 

I 1.0 Observadas as normas aprovados pelo Conselho Mone
tário Nnclnnnl. as instituições financeiras a que se refere este ar
tigo poderão contratar empréstimos com as mesmas condições de 
corrt·•:ilo, desde qu~: 

aJ tenham prazo mínimo de um ano: 
bl o totnl dos empréstimos corrigidos não exceda o montante 

dos clt•poslto~ corrigidos referidos neste artigo: 
c 1 o total ela remuneração da Instituição financeira, nessa.~ 

tran.•uçô~s. não exceda os limites fixados pelo Conselho Monetnrlo 
Nal'lnnul. ' 

~ 2.0 Os drpúsltos e empréstimos referidos neste n'rtigo não 
~~~~~·~.:'er c~m'l'lgldo.~ além dos coeficientes fixados pelo Corse-

tUJ A Lc\ n,o 4.300, citada, h\aUt.uh& a correçllc monet.árlo. nos contrntoe 
lmoiJI!hiJ;h.tH, 

1101 OR tituloa cnmbltl.rloa emlt.ldoR pelos Btmcoll, nl\o 'poderão ter prnzo 
IH!t•\'\01' U lHO liiiH:, f' J'Oc1l'I'(IO COI1lt.'l' C)Ó\1&\IIRS de J\11'08, CUJI\ l.IUHL COI\Sttml dO 
t:•utt.cXHI lln !.• '•1, Arl. 1.n, ~ J.o, do oceret.o·LCI n.o 14, de 27·7·1066. 

til I (Jt, i olh hiii01'1V.I\d06 p~lo Bnnco Ccm1rnl do Brruul D. recebe~ depó-
.,J,., .. ,.,,,,, •·••11 ''' nJnttc•Ji'tJ·Jn, podf-rAo coJU~fiC\f'T tompri•hlinlo llll!\ cottcll~;u,.,i PJ'e• 
VJ-.tu~<~ 1\t~t-11' l~l'l, 28, confunne d1apOe o ~ 1.o do nrt. 1.0 do DtiCl'CtO•Ltl n,o 14. 
Uc 20•7•IJIGO, 

lho Nacional de Economia para 1 I.!J_Qrre~ão dns Obs·igações do 
Tesouro. 

I 3.• As dlfer~nçns nomlnnls rPsu11antes dn corn·~ão, nos 
termos deste urtigo, do principal de .. duósltos. não constituem 
rendimento tributável para o.s efeitos !lo lmpoqto de renda. 

Art. 29. Compete no Banco Central autorizar a constituição 
de bnnc~s de Investimento de natureza privada cujas operncões 
e condl<:oes de funcionamento scrfLo reguladas pelo Conselho Mo
netarlo Nacional, prevendo: 

I - o capital mlnlmo; 
II - a prolblçüo de receber depósito il vl.~ta ou movhnentávels 

por cheque: 

III - a permissão para receber df'póslt-os a prazo não Inferior 
a um nno, com cláusula de correção monetó.rla do seu valor; 

IV - a permissão para conceder t'mpréstlmos a prazo não 
Inferior a. um ano. com clausula de correção monetó.rla: 

. V - a permls.~ão para administração dos fundos em condo
mmlo de que trata o nrt. 50; 

VI - os juros e taxas máximas admitidos nas operações indi
cadas nos Incisos II_I e IV; 

VII - as cci.ndições operacionais. de modo geral. inclusive ga
rantias exlgivels. montantes c prazos máximos. 

I 1.0 O Conselho Monetário Nacional !!xará ainda as normas 
a serem observadas pelos bancos de investimento e relativas a: 

_a I espécies de operações ati v as e pa.~slvns. Inclusive a.~ con
dlçoes para concel!.!!üo de aval em moeda nacional ou estrangeira; 

bl ':análise econõmlco-flnancelra. e técnica do mutuó.rlo e do 
projeto à ser financiado; coeficientes ou indlce3 mínimos de renta
b.slldad~, \solvabilidade e liquidez a que deverá ~atlsfazer o mutuá
riO; 

c) condições de diversificação de riscos. 
! 2.0 Os bancos ele inve~timentos ndotarão em suas operações 

ativas e pa\;;sivn.~ sujeitas à correcüo monetário as mesmas rt>gras 
ditadas no art. 23. · 

I 3.0 Os bancos de que trata este artigo ficarão ~uj!'ltos à 
disciplina d\tada pela Lei n.O 4.595. de 31 de dezembro de 1964, 
para as Instituições finance!l·as privadas. 

. ! 4.0 A~ndidns a.~ ~xlgenclas que fore111 estabelecidas em 
carater geral pelo Conselho Monetário Nacional. o Banco Centml 
autorizara a transformncão. em bancos de investimentos. de Insti
tuições financeiras que 'pratiquem operações relacionada.~ com a 
concessão de crédito a médio e longo prazos por conta própria ou 
de terceiros, a subscrição para revenda e a distribuição no mer
cado de tit'llos ou valores mobiliários. 

Art. 30. Os bancos referidos no artlgq antl'rlor. para os de
pósitos com prazo superior a 18 meses. poderão emitir cm favor 
dos .respecti~o,:; depositantes certificados de \depósito bancário. dos 
qunts constarao: 1121 

I - o local e a data da emissão; 
II - o n<lme do banco emitente e as n.~~innturns dos seus re-

pre~entantesr . 
III - a denominação "certificado de dt' pósito bancário"; 
IV - a Indicação da Importância depos tada e a data da sua 

exigibilidade/: , 
V - o ~tome e a qualificação do depositante: 
VI - a taxa de juros. convencionada e/ a época do seu paga-

mento; 
VII - o lugar do pagamento do depósit.o e dos juros; 
VIII - a' clausula de correção monetária, se for o caso. 

I 1.0 O certificado de depósito bnncârlo é promessa de paga
mento à os·dem da !mportüncla do depósito, acrescida do valor 
da correção e dos jut·os convencionados. 

! 2.0 Os certificados de depósito bancário podem ser trans
feridos mediante endosso datado e Msinado pl'lo seu titular, ou 
por mandatário especial, com a lndlcaçüo do nome e qualificação 
do endossatario. 

§ 3.0 Emitido pelo Banco o certificado de depósito bnnclir!o, 
o crédito contra o Banco emissor. pelo principal e pelos juros, nao 
pod_erá ser objeto de penhora, arresto, seqüestro. busca ou apre
ensao. ou qualquer outro embaraço que Impeça o pagamento da 
lmpos·tãncla dl'poslt.nda e dos seus juros, mas o certificado de 
depósito poderá ser penhorado por obl'lgnção do seu titular. 

--, 12JO nrt, J.O do Decrl'to•Lf"l n.o 14, de 20·7-1066, dlsptlt.' que os bnncoe 
nu1.ol'l:t.hcluR !)l•lo Banco CL•ntr"l do BI'II.BU n rceL•ber dc•pósttos com corr~çtLo mo
nctllriu, podcl'úo cmit.lr oa "Cclt.J(Icudot:l de Dt>)1ÜSILO Dunchl'IO" · 

i 

l 
j 
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I 4,0 o endossante do certificado de depósito bancário res
ponde pela existência do crédito, mas não pelo seu pagamento. 

I 5.0 Aplicam-se no certificado de depósito bancário, no que 
couber, as disposições legais relativas à nota promissória. 

I 6.0 O pagamento dos Juros relativos aos depósitos, em re
lação aos quais tenha sido emitido o certificado previsto neste 
artigo, somente poderá ser feito mediante anotação no próprio 
certificado e recibo do seu titular à época do pagamento dos juros. 

I 7.0 Os depósitos previstos neste artigo não· poderão ser 
prorrogados, mas poderão, quando dO seu· vencimento, ser reno
vados, havendo comum ajuste, mediante contratação nova e por 
prazo· não Inferior a um ano. 

Art. 31. Os bancos referidos no art. 29, quando previamente 
autorizados pelo Banco Central e nas condições estabelecidas pelo 
Conselho Monetário Nacional, poderão emitir "certificados de 
depósitos em garantia". relativos a ações preferenciais, obriga
ções, debêntures ou títulos cambiais emitidos por sociedades Inte
ressadas em negociá-las em mercados externos, ou no País. 

§ 1.0 Os titulos depositados nestas condições permanecerão 
custodiados no estabelecimento emitente do certificado até a de
volução deste. 

I 2.0 O certificado poderá ser desdobrado por conveniência 
do seu . proprietário. 

I 3.0 O capital, Ingressado do exterior na forma deste artigo, 
será registrado no Banco Central, mediante comprovação da e!e
tlva negociação das divisas no País. 

§ · 4.0 A emissão de "certificados de depósitos em garantia" e 
respectivas Inscrições, ou averbações, não estão. sujeitas ao Im
posto do selo. 

SEÇAO VI 
Ações e Obrigações Endossáveis 

Art. 32. As ações de sociedades anónimas, além das formas 
nominativas ·e ao portador, poderão ser endossáveis. U31 

I 1.0 As sociedades por ações, além do "Livro de Registro de 
Ações Nominativas" deverão ter o "Livro de Registro de Ações 
Endossáveis". 1 

I ·2.0 No Livro de Registro de Ações Endossáveis será Inscrita 
a propriedade das ações endossáveis e averbadas as transferências 
de propriedade e os direitos sobre elas constituídos. 
· I 3.0 Os registras referidos neste artigo poderão ser màntldos 
em livros' ou em diário coplatlvos, nos quais serão copiados crono
logicamente os atos sujeitos a registro. 

Art: 33. O certificado de ação endossável conterá, além dos 
demais requisitos da Lei: 

I - a declaração de sua transferlbllldade mediante endosso; 
II - o ·nome a quallfl'cação do proprietário da ação Inscrito 

no "Livro de Registro das Ações Endossáveis"; 
III - se a ação não estiver lntegralizada, o débito do aclo

nlsta e a época e lugar de seu pagamento. de acordo com o esta
tuto ou as condições da subscrição. 

Art. 34. A transferência das ações endossáveis opera-s!l: 
I - pela averbação do nome do adquirente no livro de re

gistro e do próprio certificado efetuado pela sociedade emitente 
ou pela emissão de novo certificado em nome do adquirente; 

II - no caso de ação. lntegralizada, mediante endosso no pró
Prio certificado, datado e assinado pelo proprietário da ação, ou 
por mandatário especial, com a Indicação do nome e a qualificação 
do endossatárlo; 

III - no caso de ação não lntegrallzada, mediante endosso 
nas condições do Inciso anterior e assinatura do endossatárlo no 
próprio rertltlcado. 

I 1.0 Aquele que pedir averbação da ação endossável em fa
vor de terceiro, ou a emissão de novo certificado em nome de 
terceiro, deverá provar perante a sociedade emitente sua Identi
dade e o poder de dispor da ação. 

I 2:• o adquirente que pedir a averbação da transterêncls. 
ou a emissão de novo certificado em seu nome deve apresentar à 
SOciedade emitente. o Instrumento de aquisição, que será por esta 
arquivado. • 

I 3.0 Se a ação não estiver lntegralizada, a sociedade so
~':_nte procederá à averbação da transferência para terceiro, ou 
a >;miss:io de novo certificado em nome de terceiro, se o adqui
rente n.s.slnnr o certificado averbado ou cancelado. 

-·· f 131 nt:ôt•s de Soc1cdadea Rn0n1mu: n.rt. g,o e up, do Docreto-Lol n.o 2.62'1, 
d.tt 2ü·O·l!J•'•J. 

I 4.0 A transferência mediante endosso não terá eficácia 
perante a sociedade emitente enquanto não for feita a averbação . 
no livro de registro e no próprio certificado, mas o endossatárlo 
Que demonstrar ser possuidor do titulo, com base em série conti
nua de endossos, tem direito a obter a averbação da transferência 
ou a ~lssão de novo certificado em seu nome, ou no nome que 
Indicar. · 

I 5.0 O adquirente da ação não lntegralizada responde pela 
sua lntegrallzação. 

I 6.0 Aqueles que transferirem ação endossável antes de sua 
lntegrnllzação, respoderão subsldlarlamente pelo pagamento de
vido à sociedade, se esta não conseguir receber o seu crédito em 
,ação executiva contra o proprietário da ação, ou mediante a vencla 
da ação. 

I 7.0 As sociedades por ações deverão completar, dentro de 
quinze dias do pedido do aclonlsta ou Interessado, os atos de re
gistro, averbação, conversão ou transferência de ações. 

I 8.0 k falta de cumprimento, do disposto no parágrafo an
terior, autorizará o aclon!sta a exigir lndenlzação corresponc!Pnte 
a um por cento- sobre o valor nominal das ações objeto do pedido 
de registro, averbação ou transferência. 

1 9.o Se o estatuto social admite mais de uma forma de 
ação não poderá !Imitar a conversibilidade de uma forma em 
outra, ressalvada a cobrança do custo de substituição dos certi
ficados. 

1 10. As sociedades, cujas ações sejam admltl~as à cota
ção das Bolsas de Valores, deverão colocar à dlsposlçao dos aclo
nlstas, no prazo máximo de 60 dias, a contar da data da publi
cação da ata da Assembléia Geral, os dividendos e as bonifica
ções em dinheiro dlstrlbuldos, assim como as aç~s correspon
dentes ao aumento de capital mediante lncorporaçao de reservas 
e correção monetária. (14) 

1 11. As sociedades por ações são obrigadas a comunlc~r, 
às Bolsas nas quais os seus títulos são negocl;ldos, a suspensao 
transitória de transferência de ações no livro competente, com 
15 Cqulnzel dias de antecedência, aceitando o registro das trans
ferências que lhes forem apresentadas com data anterior. 

§ 12. t facultado às s;cledades por ações, o direito de sus
pender os ·serviços de conversão, transferência e desdobramen_to 
de ações, para atender a determinações de Assembléia Geral, nao 
podendo fazê-lo porém por mais de 90 (noventa) dias Interca
lados durante o 'ano, nem por mais de 15' (quinze> dias consecuti
vos. 

Art. 35. Os direitos constituídos sobre ações, endossáveis ·so
mente produzem efeitos perante a sociedade emitente, e tercei
ros, depois de anotada a sua constituição no livro de registro. 

Parágrafo único. As ações endossáveis poderão, entretanto, 
ser dadas em penhor ou caução mediante endosso com a expres
sa Indicação dessa finalidade e, a requerimento de credor plgno
raticlo ou do proprietário da ação, a sociedade emitente averbará 
o penhor no "Livro de Registro". 

Art. 36. A sociedade emitente fiscalizará, por ocasião da. 
averbação ou emissão do novo certificado, a regularidade das 
transferências e dos direitos constituídos sobre a ação. 

§ ·1.0 As dúvidas sUscitadas entre a sociedade emitente ~ o 
titular da ação ou qualquer Interessado, a respeito ~as emlssoes 
ou averbações previstas nos artigos anteriores, serao dirimidas 
pelo juiz competente para solucionar as dúvidas levantadas pe
los oflclills-dos registras públicos, excetuadas as questões atlnen
tes à substância do direito. 

§ 2.0 A autenticidade do endosso não poderá ser posta em 
dúvida pela sociedade emitente da ação, quando atestada por so
ciedade corretora membro da Bolsa de Valores, reconhecida por 
cartórios de ofício de ·notas, ou abonada por estabelecimento 
bancário. 

§ 3.o Nas transferências feitas por procurador ou represen
tante legal do cedente, a sociedade emitente fiscalizará a regula
ridade da representação e arqulva.rá o respectivo Instrumento. 

Art. 37. No caso de perda ou extravio do certificado das 
ações endossáveis, cabe ao respectivo titular, ou a seus sucesso
res. a ação de recuperação prevista nos arts. 336 e 341 do Código 
de Processo Civil, para obter a. expedição de novo· certificado ezn 
substituição ao extraviado. 

Parágrafo únlco. Atê que os certificados sejam recupera
dos ou substltuidos, as transferências serão averbadas sob con
dição, e a sociedade emitente poderá exigir do titular ou cesslo
nárlo. para o pagamento dos dividendos, garantia de sua eventual 
restituição, mediante. !lança Idónea. 

3_7_~~~J. O 1 10 do,art. 34 t•"' a rodaçio dotonnlnoda pela Lei n.• 5.589, de 
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Art. 38: A sociedade anônima somente poderã pagar divi
dendos. boniricaçõcs cm dinheiro. amortizações. reembolso ou 
resgate à~ ações endossáveis. contra recibo da pessoa registrada 
como propt·let:irio da ação. no iivrJ do registro das ações endos
~:iveis. ou mediante cheque nominativo a favor dessa pessoa. 

§ 1.0 Se a a~iio tiver sido transferida desde a época do últi
mo ragamento elo dividendo. bonifica~iio ou amortização. a trons
fcrt;ncia dcveni ser obnp:atoriamcnte averbada no livro de regis
tro c no ccrtll'ieaclo da a~ão antes do novo pagamento. 

§ 2." O recibo do dividendo, bonificação. amOt"tiznção. reem
bolso ou rcs~ate poderil ser assinado por sociedade corretora de 
Bolsn de Valores. ou instituição financeira qnc tenha o tiúu.o 
em custódio. depósito ou penhor. c que certifique continuar o 
mesmo de propriedade da pessoa cm cu.io nome se acha Inscrito 
ou averbndo no livro de rcgistm das ações endossáveis. 

Art. 30. O Ct'l'tificado. açito ou respectiva cautela. deverá 
conter a assinatut·:t de um diretor ou de um procurador espe
cialm~nt~ designado pela Diretoria para e~e fim. 

~ 1.0 A S()['INiacir anónima poder:i. constituir Instituição fi
nanceira. ou socit•clndr ronetora membro de Bolsa de Valores. 
como m:tndat:ir!a. rara a pr:i.tica dos atas relativos no registro 
e averbae:io dL" li'an:<fer~ncia das acõcs endossáveis e n consti
tuição de direitos sobre as mesmas·. 

§ !!." Revogad''· 1 \~ 1 

Art. 40. As dt•IJ,;nt.ur•'·' 1Hl obrigacões emitidas por sociedn· 
des anónimas rodcr;w ser ao rortador ou endossúvE'lS. 

Paragrafo único. As sociedad~s que emitirem obrigações no
minativas cndossaveis manterão um '"Livro dL• Registro de Obri
gações Endossavcis"', ao qual se aplicar:io. no que couber, os dis
positivos relativos aos livros das ações endossáveis de sociedades 
anónimas. 

Art. 41. Arlicam-se às obrigações endossáveis o disposto no 
§ 3." do art. 32 e nos arts. 33 a 37 e 39. 

Art. 42. As .sociedades anónimas somente poderão pagar ju
ros. amortiza~ão ou resgate de obrigações endossáveis, contra 
recibo ela pesso:t registmda como proprietária do respectivo titu
lo no livt·o de rep:istro de obrigações endossáveis, ou mediante 
cheque nominativo n favor dessa pessoa. 

§ 1.n Se a obrigação tiver sido transferida desde a época do 
último pagamento de juros ou amortizações, n transferência de
VPriÍ ser obrigatoriamente averbad:t no livro de registro e no cer
tificado. antes do novo pagamento. 

§ 2.n Aplica-se ~ obrigações endossáveis o disposto no a.rt. 
38. ! 2.n 

Art. 43. O imposto do selo não Incide nos negócios de trans
ferência. promc~a de trnnsferéncin, ·opção. ou constituição de di· 
reitos sobre ações, obrigações endossáveis. quotas de fundos em 
oondominios. e respectivos contratos. inscrições ou averbações. 

SEÇAO VII 
Deben tures Conversíveis em Ações 

Art. 44. As sociedades a.nõnimM poderão emitir debêntures 
ou obrigações, assegurando aos respectivos titulares o direito de 
converte-las em ações do capital da sociedade emissora. 

1 1.° Constarão obrlga.torla.mente da. ata. lia Assembléia Ge
ral. que terá !orça de escritura. autorizando a. emissão de debên
tures ou obrigações ao portador, as condições para. conversão em 
ações relativM a: 

a) prazo ou épocM para. exercício do direito à conversão; 

b 1 bases da conversão. com relação ao número de açõe5 a 
serem emitidM por debêntures ou obrigações endossáveis ou en
tre o valor do principal das debêntures e das ações em que forem 
convertidas. 

§ 2.• As condições de conversão deverão constar também 
dos certificados ou cautelas das debêntures. 

f 3.0 As condições da emissão de debêntures ou obrigações 
conversíveis em ações deverão ser aprovadas pela Assembléia de 
Acionistas. observado o "quorum" previsto nos arts. 94 e 104 do 
Decreto-Lei n.0 2.627, de 26 de setembro de 1940. 

§ 4.0 A conversão de debêntures ou obrigações em ações nas 
condições da emissão aprovada pela Assembléia. Geral, indepen
der:i <le nova Assembléia de Acionlstas e será e!etlvada pela Di
returi:\ da sociedade, à vista da quitação da obrlga~ão e pedido 
""''''' ~~~ do stm t\t.ular, no caso de obrigações endossáveis ou me
.. ante lt·"di"''" do rrt·tirtcado da debênture, no caso e obrigação 
ao pot·t"cior. 

05J Revo~;Rdo pe-lo M't, 8.11 da Lei n.o 5.589, de 3 .. 7-urro. 

! 5.0 Dentro de 30 itrintal dias de cada aumento de capital 
efetuado nos termos do parágrafo anterior a Dlretoria. da socie· 
dade o registrará mediante requerimento ao Registro do Comér
cio. 

§ 6.0 Os acionistas da sociedade por ações do capital subs
crito terão preferência para aquisição das debêntures e obriga· 
ções conversíveis em ações, nos termos do art. 111, do Decreto-Lei 
n.0 2.627. de 26 de setembro de 1940. 1161 

§ 7.0 Nas sociedades anónimas de capital autorizado, a pre· 
ferência dos acionistas à aquisição das debêntures e das obriga
ções conversivcls em ação obedecerá ás mesmas normM de pre
ferência para subscrição dM emissões de capital autorizado. 

§ 8.0 O direito O. subscrição de capital poderá ser negociado 
ou transferido separadamente do debênture conversível em ação, 
desde que seja objeto de cupão destacável ou sua. transferência. 
seja averbada pela sociedade emissora, no próprio título e no 
livro de registro. se for o CMO. 

§ 9.0 O imposto do seio não Incide na conversão de debên
tures ou obt·igações em ações e, assim, no aumento do capital 
pela lncoq>Oração dos respectivos valores. 

SEÇAO VIII 
Sociedades 1\nônimas de Capital Autorizado 

Art. 45. As sociedades anónimas cuJas ações sejam nomi· 
nativas .. ou endossáveis, poderão ser constituídos com capital 
subscrito inferior ao autorizado pelo estatuto social. 

. § 1.0 As sociedades referidas neste artigo poderão, outros-
stm, aumentar o seu capital autorizado, Independentemente de 
subscrição, ou com a subscrição Imediata., de apenas parte do 
aumento. 

§ 2.0 Em todas as publicações e documentos em que decla
rar o seu capital a sociedade com capital autorizado deverá lndi· 
car o montante do seu capital subscrito e integrallzado. 

§ 3.o A emissão de ações dentro dos limites do capital auto
rizado não Importa modificação do estatuto social. 

§ 4.0 Dentro de 30 itrlnta.1 dias de cada emissão de ações 
do capital autorizado. n Diretorla da sociedade registrará o au
mento do capital subscrito, mediante requerimento no Registro 
do Comércio. 

§ 5.0 Na subscrição de ações de sociedade de Capital auto· 
rizado. o mínimo de lntegral\znção Inicial será fixado pelo Con
selho Monetário Nacional. e as lmportãnc\ns correspondentes po· 
derão ser recebidas pela. sociedade, Independentemente de depó
sito bancário. 1171 

§ 6.0 As sociedades referidas neste artigo não poderão emi
tir ações ... VETADO ... de gozo ou fruição, ou partes beneti· 
c i árias. 

Art. 46. O estatuto da. sociedade com capital autorizado re
gulará obrigatoriamente: 

I - a. emissão e colocação das a.ções com prévia. aprovação 
da Assembléia. Geral ou por deliberação da Diretorla.; 

II - as condições de subscrição e lntegrallzação a serem 
observadas pela Assembléia Geral ou pela Dlretorla. na emissão 
e colocação da.s a.ções de capital autorizado; 

III - a emissão e colocação das ações, com ou sem prefe
rência para os aclonistas da sociedade. e as condições do exerci
cio do direito de preferência. quando houver. 

§ 1.0 As ações do capital autorizado não podem ser coloca· 
das por valor Inferior a.o nominal. 

§ 2.0 Salvo disposições expressas no esta\.uto social, a. emis· 
são de nções para lntegrallzação em bens ou créditos, depende· 
rá de prévia aprovação pela Assembléia Gera.!. 

§ 3.0 Nem o estnt.uto sor.\al nem a Ass~mbléla Geral pode· 
rão negar a preferência dos aclonlstas à s•1b~crlcüo das a.ções 
emitidas que se destinem à color.ar,ão: · 

a) por valor Interior ao de sua cot!U)ão em 'Bolsa. se M ações 
da sociedade torem negociáveis nas Bolsas de Valores; ou 

b) por valor Interior ao do patrimônlo liquido. se as ações 
da. sociedade não tiverem cotação nas Bolsas de Valores. 

§ 4.0 Quando a emissão de ações se processar por del\be· 
ração da Diretorla., será obrigatória a. prévia audiência do Con· 
selho Fiscal. 

Art. 47. · A.~ sociedades anónimas de caplt.al autorizado so
mente poderão adquirir as próprh\s ações mediante :L aplicação 

(16) Decrc-to·Lel n,o 2.627 - Lei dtu~ Socledl\deA Anc\nlmfta. 

(1'1' BKic:êncla nl\o avhc~nl .. I!!IUIH'C&I\ de THie-c:omhntc.kQ6el 'Bl'MllelrM 
S.A. - TELEBRAS: art. 12 do. Lot u,o- :i.79'J, de ll•1•1012. 
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de lucros acumulados ou capital excedente, e sem redução do ca
pital subscrito, ou por doação. 

1 1.o O capital em circulação da sociedade corresponde ao 
subscrito menos as ações, adquiridas e em tesouraria. 

§ 2.0 As ações em tesouraria na sociedade não terão direito 
de voto enquanto não !orem novamente colocadas no mercado. 

Art. 48. Nas condições previstas no estatuto, ou aprovadas 
pela Assembléia Geral, a sociedade poderá assegurar opções para 
a subscrição !utura de ações do. capital autorizado. 

SEÇAO IX 
Soc~edade e FundOs de Investimento (18) 

Art: 49. Depende de· prévia autorização do Banco Central o 
funcionamento das sociedades de investimento que tenham por 
objeto: ' 

I - a aplicação de capital em Carteira diversificada de ti
tulas ou valores mobiliários; ou 

n - a administração de fundos em condominlo ou de ter
ceiros, para aplicação nos termos do Inciso anterior. 

§ 1.° Compete ao Conselho Monetário Nacional fixar as nor
mas a serem observadas pelas sociedades referidas neste artigo, 
e relativ~ a: 

a) diversificação mínima da carteira segundo empresas, gru
pos de empresas associadas, e espécie de ativldade; 

b) limites máximos de aplicação em títulos de crédito; 
c) condições de reembolso ou aqul.slção de suas ações pelas 

sociedades de investimento, ou de resgate das quotas de parclpa
çii.o do fundo em condomínio; 

d) normas e práticas na admimstração da carteira de títu
los e limites máximos de custos de administração. 

' 2.0 As sociedades de investimento terão sempre a torma 
anõnlma, e suas ações serão nominativas, ou endossáveis. 

' 3.0 Compete ao Banco Central, de cpm as normas fixadas 
pelo Conselho Monetário Nacional, fiscalizar as sociedades de in
vestimento e os fundos por elas administrados. 

§ 4.0 A alteracão do estatuto social e a investidura de ad
ministradores das ·sociedades de investimentos dependerão de 
de prévia provação do Banco Central. 

Art. 50. Os fundos em condomínio de títulos ou valores mo
biliários poderão converter-se cm sociedades anõnlmas de capi
tal autorizado, a que se retere a Seção VIII, ficando isentos de 
encargos fiscais os atos relativos à transformação. 

! 1.0 A administração da carteira de investimentos dos fun
dos a que se refere este artigo, será sempre contratada com com
panhia de investimentos. com observância das normas gerais que 
serão traçadas pelo Conselho Monetário Nacional. 

* 2.0 Anualmente os administradores dos fundos em con
domínios farão realizar Assembléia Geral dos condóminos, com 
a finalidade de tomar as contas aos administradores e deliberar 
sobre o balanço por eles apresentado. 

§ 3.0 Será obrigatório aos fundos em condomínio a audito
ria realizada por auditor independente, registrado no Banco Cen
tral. 

§ 4.0 As cotas de fundos Mútuos de Investimentos constitui
das em ·condomínio poderão ser emitidas em forma nominativa, 
endossável. .. VETADO ... 

§ s.o VETADO 
§ 6.o VETADO 
§ 7.o VETADO 

SEÇAO X 
Contas Correntes Bancárias 

.Art. 51. Os bancos e casas bancárias que devolvem aos seus 
deposl tantes os cheques por estes sacados, depois de liquidados, 
poderão fazer prova da movimentação das respectivas contas de 
depósito mediante cópia totogrática ou mlcrototográ!ica dos che
ques devolvidos. desde que mantenham esse serviço de acordo com 
as normas de segurança aprovadas pelo Banco Central. 

Art. 52. O endosso no cheque nominativo, pago pelo banco 
contra o qual foi sacado, prova o recebimento da respectiva lm
portància pela pessoa a favor da qual to! emitido, e pelos endos
santes subseqiicntes. 

Parágrafo único. Se o cheque indica a nota., !atura, conta 
cambial. imposto lançado ou declarado a cujo pagamento se des-

1 .18) COIHitlt.ulciio e Flll\clonamento tios Fundos de Inveet.Jmentoa: Reaoluc:Ao 
n.• 145, de 14·4·1070, do DCB, 

tina, ou outra causa da sua emissão, o endosso do cheque pela 
pessoa a favor da qual foi emitido e a sua liquidação pelo banco 
sacado, provnm o pagamento da obrigação indicada no cheque. 

SEÇAO XI 
Tributação de Rendimentos de Títulos de Crédito e Ações 

Art. 53. Está sujeito ao desconto do imposto de renda na. 
fonte. à razão de 157r !quinze por centol o desá.gio concedido na. 
venda. ou colocação no mercado por pessoa jurídica a pessoa fí
sica, de debêntures ou obrigações ao portador, letras de câmbio 
ou outros quaisquer títulos de crédito. (!9J 

§ 1.° Considera-se deságlo a diferença para. menos entre o 
valor nominal do título e o preço de sua venda ou colocação no 
mercado. 120) 

1 2.0 Na circulação dos titulas referidos no. presente· -artigo, 
o imposto não incidirá na fonte nos deságlos concedidos entre--. 
pessoas jurídlcM, mas a primeira pessoa juridlca. que vender ou 
revender o titulo a pessoa fislca deverá: 

a) reter o Imposto previsto neste artigo, calculado sobr.: o 
deságlo ·referido ao valor nominal do titulo; 

b) exigir a identificação do adquirente e o recibo correspon
dente ao deságlo; 

c) declarar no próprio titulo a retenção do Imposto nos ter
mos na alínea Ha", e o montante do deságio sobre o qual Incidiu; 

d) fornecer ao beneficiário do deságlo declaração da reten
ção do imposto, da qual deverão constar a Identificação do titulo 
e as datas de sua negociação e do seu vencimento. 

§ 3.0 Os títulos dos qual~ con., .,r a 1notacão de retencão 
do imposto jlrevlsto no § 2.", alínt•a ":." dr ,e artigo, poderão cir
cular entre pessoas jurídic:.s -c física.< sem nova incidência do 
Imposto, salvo se uma pessoa jurídica revendê-lo a pessoa tisica 
com deságlo superior ao que serviu de base à incidência do im
posto pago, caso em que o imposto incidirá sobre a diferença 
entre o 'llOVO deságlo e o jâ tributado, observado o disposto no 
§ 2,0 

§ 4.0 O deságlo percebido por pessoas tisicas na aquisição 
das obrigações ou títulos camblal.s referidos neste artigo será 
obrigatoriamente llfcluido pelo beneficiário na sua declaração 
anual de rendimentos, classificado como juros, compensando-se 
o lmpost~ retido na fonte com o devido, de acordo com a decla
raçã!) anual de rendimentos. 

§ 5.0 Se o prazo entre a aquisição e o vencimento do títu\o 
tiver sido superior a 12 !doze> meses, a pessoa tísica beneticlárla 
do primeiro deságlo poderá deduzir do respectivo rendimento 
bruto, na sua declaração anual do imposto de renda, a lmportãn
cia ou letra de cãmbio, observadas as seguintes normas: 

a) a correção será procedida entre as datas da aquisição e 
liquidação do titulo, segundo os coeficientes de correção monetá
ria !lxados pelo Conselho Nacional de Economia, para a correção; 
das Oprlgações do Tesouro; 

b) a data e o valor de aquisição serão comprovados através 
da 'declaração de retenção do imposto 1 § 2.0 , alínea "d") anexa'
da à declaração. 

§ 6.0 Os lucros obtidos por pessoas jurídicas na aquisição 
e revenda, ou liquidação. de obrigações e títulos cambiais, Inte
grarão o respectivo lucro real sem compensação de imposto na 
fonte referido neste artigo, se .tiver sido pago, e com a dedução 
da correção monetária nos casos e nos termos previstos no § s.o 

§ 7.o Para efeito da declaração anual.de renda, o rendimento 
dos títulos. a que se refere o I 5.0 , conslderu-se percebido no ano da 
sua liquidação. 

§ s.o O disposto no presente artigo entrará em vigor a 1.o de 
janeiro de 1967, quando ficarão revogadas as disposições vigentes 
relativas à tributação de deságlo, inclusive a opção pela não lden
tl!lcação do respectivo beneficiário; salvo em relação ao dl.sposto 
nos § § 5.o e 7.0 , que será aplicável desde a publicação desta Lei, 
nos casos em que o beneficiário do deságio optar pela sua identifi
cação. 

Art. 54. Os juros de debêntures ou obrigações ao portador e 
a remuneração das partes benetlclárlas estão sujeitas à incidência 
do imposto de renda na fonte: 

1101 O Decreto-Lei n.o JOO, de 10•1 .. 1007, lixou prooo pam l\pHca.çAo dO 
dtapoato neste artigo. cm rela.çAo a deaágto decorrente de tlt.uloe da d'vtda 
púbUca doa 'Estados e Muntctptoe, tondo akto prorrogado pelos Decretos-Leia 
numeroa 324, .do 27·4·1967, o 329, do ~-8·1967. 

(20) o Decreto-Lei n.o 100, mencionado na nota anterior, dlapOe no art. 2,o 
que o deaé.glo a que ae retore eate par6grl\(o, vertticndo na opern~R.o entre o 
emitente de titnloa e o comprador, D1o C)OI»Pleenóo a d1terecça. de tJpo, iBUnl 
ou tn!erior a ~c;.,, rtilat1v& a ~!tuloe da d1vkla pübUca. 

....... 



6022 Sábado 18 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào 11) Setembro de 1976 

I- à razão de 15% I quinze por centol, no caso de !dent!f!cacão 
do benef!c!ár!o nos term08 do art. 3.0 , da Lei n.o 4 .154, de 28 ·de 
novembro de 1962; C21) 

II - à razão de 60% {sessenta por cento) se o bener!c!árlo 
optar pela !dent!f!cação. 

Parágrafo único. No caso do Inciso I deste artigo o Imposto 
retido na fonte será compensado com o Imposto devido, com base 
na declaração anual de renda na qual serão obrigatoriamente in
cluídos 08 juros percebidos. 

Art. 55. A incidência do Imposto de renda na fonte a que 
se refere o art. 18 da Lei n.o 4.357, de 16 de julho de 1964, sobre 
rendimentos de ações no portador, quando o bene!!clário não se 
Identifica, fica reduzida para 25% !vinte e cinco por cento), quando 
se tratar de sociedade a.nônlma de capital aberto definida nos 
termos do art. 59 dest11 Lei, e 40% (quarenta por centol para as 
demais sociedades. 122) 

! 1.0 O !mpo.sto de renda não Incidirá na fonte sobre os ren
dimentos distribuídos por sociedades anôn!mas' de capital aberto 
aos seus ac!on!stas titulares de· ações nominativas, endossáveis ou 
ao portador. se optarem pela !dentlt!cação, bem como sobre 08 
Juros dos títulos da divida pública federal, estadual ou municipal, 
subscritos voluntariamente. 

§ 2.0 Para eleito de determinar a sua renda líquida sujeita 
ao Imposto de renda, as pessoas físicas poderão abater da renda. 
bruta: 

I -.até Cr$ 600,00 {seiscentos cruzeiros) anuais de dividendos, 
bonificações em dinheiro ou outros Interesses distribuídos por so
c!cclad~s nnônlmas de capital aberto às suas ações nominativas, 
endossa veis ou ao portador; se o benet!c!árlo se Identificar. 

II- até Cr$ 200.00 fduzentos cruze!rosl anuais de juros re
cebidos de títulos da divida pública federal, estadual e municipal, 
subscritos voluntariamente. 

III - até Cr$ 200,00 r duzentos cruze!rosl anuais de rendi
mentos distribuídos pelos fundos em condomínio e sociedades de 
Investimentos aludid08 na Seção IX. 

! 3.0 A Importância total dedutível da renda bruta pelas pes
~as tisica~ amparadas pelos Incisos I e III do parágrafo anterior 
nao podera exceder a Cr$ 600,00 ( sc!sccn tos cruzeiros>. 
. Art. 56. Para efeito de determinar a renda líquida sujeita no 
Imposto de renda, as pessoas físicas poderão abater de sua renda 
bruta: 123l 

I - 30% <trinta por cento) das !mportánclas efet!vamente 
p_agas para a subscrição voluntária de obrigações do Tesouro Na
CIOnal, de Títulos da Divida Públ!ca de emissão dos Estados e Mu
nicípios e de ações nominativas ou nominativas endossáveis de so
ciedades anôn!mas de capital aberto: 

II - 15% rquinze por centol das Importâncias efetivamente 
pagas para aquisição de cotas ou certit!cados de participação de 
fundos em condomínio, ou ações de sociedades de invest!men tos, 
aludidos na Seção X. 

§ 1.0 Se. antes de decorrid08 2 ldoisl anos da aquisição, a 
pessoa física vier a alienar as obrigações e títulos públicos, quotas 
de participação em fundos de condomínio, ações de sociedades de 
Investimento ou de sociedades anôn!mas de capital aberto, deverá 
Incluir, entre os rendimentos do ano da alienação, a Importância 
que tiver abatido nos termos deste artigo com relação às obrigações, 
quotas ou ações alienadas. 124) 

! 2.0 
•• VETADO ... 

Art. 57. As soci~ades de investimentos, a que se retere o art. 
49, que tenham por objeto exclusivo a aplicação do seu capital em 
carteira diversificada de títulos ou valores mob!l!ários, e os fundos 
em condomínio aludidos na Seção IX, não são contribuintes do Im
posto de renda, desde que distribuam anualmente os rendimentos 
auferidos. · 

. Art. 58. Na emissão de ações, as importâncias recebidas dos 
subscritores a titulo de ágio, não serão consideradas como rendi
mento tributável da pessoa jurídica, constituindo obrigatoriamente 
reserva especifica, enquanto não forem Incorporadas ao capital da 
sociedade. 

1211 Lei n.• 4.154, de 28·11·1062 - otspóe aobre a leglalnçe.o de rendoa 
o proventos do qual(lutlr naturezn. 

1:.121 lul n.n 4.3:J7, de 16·7·1004 - Autoriza a emlsst.o de ObrltxaQ6ea do 
~~~~~~~~c~c.lon"l, nltern o. legtsluçilo do impoato sobre o. rendo., e dá outraa 

(231 Regutnmentndo pelo Decreto n.o 59,560, de 14•11·1966, 

· 124J As d!Rpostc:Oes do a.rt. 56, Inciso I e t t,o, a.pUcam·se t. compro. de açOea 
felto.a u. lnstttutçôos tlnnncclrn.s que. mediRnt., contrato com a aoclcdllde emll• 
·:,~i.J~~~.t~~~~~~~~ 1;7~1~scriLO pnrtt. colocaçi\o no mercado, Art, 3.o do Decreto .. LeL 

• § t.o Não sofrerão nova tributação na declaração de pessoa 
fl8ica, ou na fonte, os aumentos do capital das pell8oas jurid!cas 
mediante ut!I!zação das !mportánclas recebidas a titulo de ágio, 
quando real!zados, nos termos deste artigo, por sociedades das quais 
sejam r~teridas pessoas tisicas ac!onistas, bem como as novas açôes 
d!stribUidas em virtude daqueles aumentos de capital. 

§ 2.~ As quantias relativas ao aumento de capital das pes
soas j urtd!cas, mediante a utll!zação de acréscimos do valor do at!vo 
decorrentes de aumentos de capital real!zad08 nos termos deste 
artigo por sociedades das quais sejam ac!onistas não sofrerão nova 
tributação. 125 l ' 

· · Art. 59. Caberá no Conselho Monetário Nacional fixar per!odl-
·camen~e as condições em que, para efeitos legais. a sociedade anô
n!ma e considerada de capital aberto. 

§ 1.0 A del!beração d~ Conselho Monetário Nacional aumen
tando as exigências para a conce!tuação das sociedades de capital 
aberto somente entrará em vigor no exercício financeiro que se 
!n!c!e, no mínimo, seis meses depois da data cm que for publicada a. 
deliberação. 

§ 2.0 Para efeito do calculo da percentagem mínima do ca
pital com direito a voto, representado por açôes efet!vamente co
tadas nas Bolsas de Valores, o Conselho Monetário Nacional levará 
em. conta a participação ac!onár!a da União, dos Estad08, dos Mu
n!cip!os, Ças autarquias, bem como das !nstl tuiçôes de educação e 
de assistência social, das fundacões e das ordens religiosas de 
qualquer culto. · 

SEÇAO XII 
Da Alienação de A(:ões das Sociedades de Economia Mista 

• Art. 60. O Poder Executivo poderá promover a alienação de 
açoes de propriedade da União, representativas do capital social 
de sociedades anõn!mos de economia mista mantendo-se 51% (cin
qüenta e um por centol, no mínimo, das ações com direito a voto, 
das empresas nas quais deva assegurar o controle estatal. 

Parágrafo único. As transferências de ações de propriedade 
da União, representativas do capital social da Petróleo Bras!Ieiro 
S.A. - PETROBRAS - e de suas subsidiárias em território nacio
nal, reger-se-ão pelo disPosto no artigo 11 da Lei n.0 2. 004, de 3 
de outubro de 1953. 

Art. 61. O Conselho :Monetário Nacional fixará a participação 
da .União nas diferentes sociedades referidas no artigo anterior, 
ouvido o Conselho de Segurança Nacional, nos casos de sua com
petência e no das empresas cujo controle estatal é determinado em 
Lei espectai. ' 

§ 1.0 As ações de que tratam esse artigo e o anterior, serão 
·negociadas através do sistema de distribuição Instituído no artigo 
5.0 desta Lei, com a participação do Banco Central do Bras!!, na 
forma do Inciso IV do artigo 11 da Lei n.O 4. 595. de 31 de dezembro 
de 1964. 

§ 2.0 O Poder Executivo, através do Ministério da Fazenda, 
podez:á manter no Banco Central do Bras!!, em conta especial de 
depôs!tos, os recursos originários da al!ennção de acões de proprie
dade da União, representativas do capital social de sociedades re
feridas no artigo 60. (26) 

SEÇAO XIII 
Das Sociedades Imobiliárias 

Art. 62. As sociedades que tenham por objeto a. compra e 
venda de !móveis construidos ou em construção, a construção e 
venda de unidades habitacionais, a Incorporação de ed!f!cações ou 
conjunto de edificações em condomínio e a venda de terrenos lo
teados e construidos ou com a construção contratada, quando re
vestirem a forma anôn!ma, poderão ter o seu capital dividido 
em ações nominativas ou nominativas endossáveis. 
• Art. 63. Na al!enação, promessa de al!enação ou transfe

renc!a de direito à aquisição de Imóveis, quando o adquirente for 
sociedade que tenha por objeto alguma das atlv!dades referidas 
no a.rt!go anterior, a pessoa fls!ca que al!enar ou prometer al!enar 
o !móvel, ceder ou prometer ceder o direito à sua. aquisição ficará 
sujeita ao Imposto sobre lucro imobil!ár!o, à taxa de 5% (cinco 
~?Cr cento). 

I 1.0 N08 casos previstos· neste artigo, o contribuinte poderá 
optar pela subscrição de Obrigações do Tesouro, nos termos do art. 
3.0 , § 8.0, da Lei n.O 4.357, de .16 de julho de 1964. 

§ 2.0 Nos casos previstos neste artigo, se a sociedade adqu!
ren.te vier, a qualquer tempo, a a!!enar o terreno ou transferir o 

29_tf~~J05~rt. 58 • 11 com • redaçe.o dodn pelo art. 49, d1\ Lei n.• 4.862, de 

1 
.. 10 !~:~l. Arta, 60, 61 e §1, com a rcdaçt\o determlnl\da pela Lei n.o 5.710, de 

CO? 

:I 
'I 
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direito à sua aquisição ~em construi-lo ou sem a .!lmultânea Contra
tação de sua construção, responderá pela diferença do Imposto da 
pessoa física, entre as taxas normais e- a prevista neste artigo 
dlterença que será atuallzada nos termos do art. 7.0 da Lei n.o 4.357: 
de 16 de julho de 1964. 

Art. 64. As sociedades que tenham por objeto alguma das 
atlvldades referidas no art. 62, poderão corrigir, nos termos do 
art. 3.0 da Lei n.0 4.357, de 16 de julho de 1964, o custo do terreno 
e da construção obj e to de suas transações. 

§ 1.0 Para efeito de determinar o lucro auferido pelas socie
dades mencionadas neste artigo, o custo do terreno e da constru
ção poderá ser atuallzado, em cada operação, com base nos.coeti
clentes a que se refere o art. 7.0 , § 1.0 , da Lei n,o 4.357, de 16 de 
julho de 1964, e as diferenças nominais resultantes dessa autori
zação terão o mesmo tratamento fiscal previsto na Lei para o 
resultado das correções a que se refere o art. 3.0 da referida Lei, ••• 
Vetado ... 

§ 2.0 Nas operações a prazo, ·das Sociedades referlaas neste 
artigo, a. apuração do lucro obedecerá ao disposto no parágrafo 
anterior, até o final do pagamento. 

Art. 65. Por proposta do Banco Nacional da Habitação 0 
Conselho Monetário Nacional poderá autorizar a emissão de Le~as 
Imoblllárias com prazo superior a um ano. 

Parágrafo único. O Banco Nacional· da Habitação deverá re
gulamentar, adaptando-as ao disposto nesta Lei, as condições e 
caracterlstlcas das Letras Imoblllárlas previstas no art. 44 da Lei 
n.0 4 .380, de 21 de agosto de 1964. 

SEÇAO XIV 

Alienação Fiduciária em Garantia (27) 

Art. 66. A alienação fiduciária em garantia transfere ao 
credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alle
nada, Independentemente da tradição efetiva do bem; tornando-se 
o alienante ou devedor em possuidor dlreto e depositário com todas 
as responsab111dades e encargos que lhe incumbem de acordo com 
a lei clvll e penal. 

§ 1.0 A alienação fiduciária somente 1 se prova por escrito e 
seu instrumento público ou particular, qualquer que seja o seu 
valor, será obrigatoriamente arquivado, por cópia ou mlcrotlime 
no Registro de Títulos e Documentos do domicílló do credor sob 
pena de não valer contra terceiros, e conterá, além de outros dados 
os seguintes: · ' 

a) o total da dívida ou sua estimativa; 
b) o local e a data do pagamento; 
c) a taxa de juros, as comissões cuja cobrança for permitida 

e, eventualmente, a cláusula penal e a estipulação de correÇão mo
netária, com Indicação dos índices aplicáveis; 

d) a descrição do bem objeto da allenação ·tiduclária e os 
elementos Indispensáveis à sua Identificação. 

§ 2.0 Se, na data . do Instrumento de alienação tlduclária o 
devedor ainda não for proprietário da coisa objeto do· contrato' o 
domínio fiduciário desta se transferirá ao credor no momento da 
aquisição da propriedade pelo ·devedor, Independentemente de 
qualquer formalldade posterior. 

• § 3. 0 Se a coisa allenada em garantia não se lden titlca por· 
numeros, marcas e sinais Indicados no Instrumento de ·aJlenação 
flduciária, cabe ao proprietário fiduciário o ônus da prova; contra 
terceiros, da Identidade dos bens do seu domínio que .se encontram 
em poder do devedor. · · 

§ 4.0 No caso de inadimplemento d2. obrigação garantida o 
proprietário fiduciário pode vender a coisa a terceiros e apliÓar 
o preço da venda no pagamento do seu crédito e das despesas 
decorrentes· da cobrança, entregando ao tlevedor o saldo porven
tura apurado, se houver. 

§ 5.0 Se o preço da venda da coisa não bastar para pagar o 
crédito do proprietário fiduciário e despesas, na forma do pa
rágrafo anterior, o devedor continuará pessoalmente obrigado a 
pagar o saldo devedor apurado 

§ 6.0 ll: nula a clausula que àutorlza o proprietário fiduciário 
a ficar com a coisa alienàda em garantia, se a dívida não for 
paga no seu vencimento. 

§ 7.0 Aplica-se à allenação !iduc!árla em garantia o disposto 
nos arts. 758, 762, 763 e 802 do Código Civil, no que couber, 

§ 8.0 O devedor que alienar, 'ou der em garantia a terce1ros 
~oisa que já alienara tiduclariamente em garantia, ficará sujeitá 
a pena prevista no art. 171, 1 2.0 , inciso I, do Código Penal, 

!:a'/) Normna de proceaso: v. Decreto-Lei n.o 011, de l.D-10-GOo 

I 9.0 Não se aplica à alienação tiduclárla o disposto no art. 
1. 279 do Código Clvll. 

I 10. A alienação flduciária em garantia de veiculo automo,. 
tor deverá, para fins probatórlos, constar do Certificado de Re
gistro, a que se refere o art. 52 do Código Nacional de Trânsito. (?.8) 

SEÇAO XV 

Disposições Diversas 
Art. 67. o Conselho Monetário Nacional poderá. autorizar 

emissões de Obrigações do Tesouro a que se refere a Lei n.0 4.357, 
de 16 de julho de 1964, com prazos Inferiores a três anos.· 

Art. 68. o resultado liquido das correções monetárias do 
ativo lmoblllzado e do capital de giro próprio, efetuadas nos ter
·mos da legislação em vigor, poderão, à opção da pessoa jurídica, 
ser Incorporados ao capital social. · 

§ 1.0 No caso de correção monetária do ativo imobllizado, o 
Imposto devido, sem prejuízo do disposto no art. 76 da Lei n.0 4.506, 
de 30 de novembro de 1964, incidirá sobre o aumento liquido do 
atlvo resultante da correção, independentemente da sua Incor
poração ao capitaL 

§ 2.0 Os resultados das correções monetárias serão conside
rados reservas para efeito de apuração de excesso de reservas em 
relação ao capital social. 

I 3.0 O Conselho Monetário Nacional poderá excluir da obri
gatoriedade do 1 2.o as empresas que requererem e justificarem 
a exclusão. 

I 4.0 ·As sociedades. que no corrente exercício, e em virtude 
de correc;ão monetária, tenham· aprovado aumento de capital ainda 
não registrado pelo Registro de Comércio, poderão usar da opção 
prevista .neste artigo desde que paguem Imposto nos termos do 
I 1.0 

Art. 69. Os fundos c:ontábels de natureza financeira, em eS'
tabeleclmentos oficiais de crédito, para aplicação de doações, do
tações ou financiamentos, obtidos de entidades nacionais ou es
trangeiras, não Incluídos no orçamento, dependem de Decreto do 
Presidente . da Repúbllca. (29) 

.§ 1.0 os fundos contábeis consistirão. de contas gráficas ao ... -
tas e serão exclusivamente para os objetivos desginados pelo De
creto do Poder Executivo, admitidas apenas as deduções necessá
rias ao custeio das operações. 

§ 2.0 o d~reto executivo de constituição do fundo dever:::. 
Indicar: · 

I - origem dos recursos que o constituirão; 

II - objetlvo das aplicações explicitando a natureza das ope
rações, o setor de aplicação e demais condições; 

m - mecanismo geral das operações; 

IV - r gestão do fundo, podendo atribuí-Ia, ao proprlo es
tabelecimento de crédito no qual será aberta a conta, ou a um 
administrador ou órgão coleglado; 

V - a representação ativa e pasÍiiva do órgão gestor do !utido. 

Art. 70 O Imposto de Consumo, relativo a produto Industria
lizado saído:do estabelecimento produtor 'diretamente para depó
sito em armazém geral, poderá .ser recolhido, mediante guia .es
pecial, na quinzena Imediatamente subseqUente à sua saída do 
armazém geral. (30) 

§ 1.0 Para o transporte do produto até o armazém geral .a 
,.11e se destinar, o estabelecimento produtor remetente em1t1rá 
gula de trânsito, na forma do art. 54 da Lei n.0 4.502, de 30 de 
novembro de 1964; 

§ 2.o A empresa de armazém geral fica obrigada a manter 
escrituraÇão que permita à repartição fiscal competente o controle 
da movimentação de produtos feita na forma supra, da qual cons
tarão os tipos, quantidades, lotes, valores, destinos e notas' fiscais 
respectivas. 

§ 3.0 'No verso do recibo de depósito, do warrant e da gula de 
trânsito emitidos para estes fins, constará expressa referência a:o 
presente artigo de lei e seus parágrafos. 

§ 4.0 Não terá aplicação este artigo de lei nos casos do art. 26, 
incisos I e II, da Lei n.0 4.502, de 30 de novembro de 1964. 

(28) RednçAo do art. 66 o aoua IJ, determinada pelo D.creto·Lol n.• 911, ·de 
J,o.t0-69, que tamb6m estabeleceu normaa de proceasoa oobre nllenaçQo tlduc~A~1~ 

(29) V. Decreto n,o tl9.:554, do 18•11•71 - Fundo <Lo· Dosenvolvlmont.o do 
Merendo do Capita11, · 

(30) EatM. dlapoalçOea aAo apHcAvela llOI annar.éna gerWs alfnndegadoa., coD
tormo dlllpôe o art. 53, da Lol n.• ~.o:u, do 10·6-116. 
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§ 5.0 O Depar~amento de Rendas Internas do Ministério da 
Fazenda expedlrú. as Instruções e promoverá os formulários neces· 
sárlos ao cumprimento do presente dispositivo. 

Art. 71. Não se aplicam aos tltulos da Dívida Pública Federal. 
Estadual ou Municipal. as disposições do art. 1. 509. e seu parágra
fo único, do Código Civil, ficando, conseqüentemen~e. a Fazenda 
Pública da União, dos Estados e dos Municípios, excluídos da for
malidade de Intimação prevista neste ou em quaisquer outros dis
positivos legais reguladores do processo de recuperação de títulos 
ao portado.r, extraviados. t31) · 

§ 1.o Os juros e as amortizações ou resgates dos títulos a que 
se relere este artigo ser·ão pagos, nas épocas próprias, pelas repar
tições competentes, à vista dos cupões respectivos, verificada • 
autenticidade deste e Independentemente de outras formalidades ... 

§ 2.0 Fica dispensada, para a caução de títulos ao portador. 
a certidão a que se refere a primeira parte da alínea a do § 1.0 do 
art. 860 do Regulamento Geral de Contabilidade Pública, ou outros 
documentos semelhantes. 

Art. 72. Ninguém poderá gravar ou produzir cllches, colllpor 
tipograficamente. imprimir, fazer, reproduzir ou fabricar de qual
quer forma papéis representativos de ações ou cautelas, que os 
representem, ou títulos negociáveis de sociedades, sem autorização 
éscrita e assinada pelos respectivos representantes legais, na quan
tidade· autorizada. 

Mt. 73 Ninguém poderá fazer, Imprimir. ou fabricar ações de 
sociedades anónimas. ou cautelas que as representem, sem autor!· 
zação escrita e assinada pela respectiva representação legal da 
l!OC\edade. com firmas reconhecidas. 

§ t.o Ninguém poderá fazer, Imprimir ou fabricar prospectos 
ou qualquer material de propaganda para. venda. de ações de so
ciedade anónima sem autorização dada pela respectiva represen· 
tação .legal da sociedade. 

§ 2.0 A violação de qualquer aos dispositivos constituirá cri
me de ação públlca, punido com pena de 1 <uml a 3 ltrêsl anos 
de detenção, recaindo a responsabilidade, quando se tratar de 
pessoa. j urídlca, em todos os seus dlretores. 

Art. 74. Q.uem colocar no mercado ações. de sociedade anõ~ 
n!ma ou cautelas que a representem, falsas ou falsificadas, res
pondera por delito de ação pública, e sera punido com pena de 
1 (um> a 4 (quatro! anos (!.e reclusão. 

Pará:;ra!o único. Incorrerá nas penas previstas -neste artigo 
quem falsificar ou concorrer para a falsificação ou uso Indevido 
de assinatura autenticada mediante chancela mecãnlca. (321 

Art. 75. O contrato de cãmblo, desde que protestado por 
oficial competente para o protesto de títulos, constitui Instru
mento bastante para requP.rer a acão executiva. 

§ 1.o Por esta via, o creaor haverá a diferença entre a taxa 
de cãmblo do contrato e a data em que se efetuar o pagamento, 
conforme cotação fornecida pelo Banco Central, acrescida dos 
juros de mora. · 

§ 2.0 Pelo mesmo rito, serão processadas as ações para co~ 
brança dos adiantamentos .feitos pelas Instituições f!J:!ancelras aos 
exportadores, por conta do valor do contrato de cambio, desde 
que as Importâncias correspondentes estejam averbadas no con
trato, com an'ilêncla do vendedor. 

§ 3.o No caso de falência ou concordata, o credor. poderá 
pedir a restituição das lmportànclas adiantadas, a que refere o 
parágrafo anterior. 

Art.' 76. O Conselho Monetário Nacional, quando entender 
aconselhável, em face de situação conjuntural da economia, po· 
derá autorizar as companhias de seguro a aplicarem. em percen
tagens por ele fixadas, parte de suas reservas técnicas em letras 
de cãmblo, ações de sociedades anónimas de capital aberto, e em 
quotas de fundos em condomínio de títulos ou valores mobiliá
rios. 

Art. 77. Os contribuintes em débito para com a Fazenda 
Nacional. em d~:corrêncla do não pagamento do imposto do selo 
federal. Incidente sobre contratos ou quaisquer .outros atos jurí
dicos em que tenham sido parte ou !nt'ervenlente a União. os 
Estados, os Municípios, o .Distrito Federal, os Territórios, e ·suas 
autarquias, levadas n efeito anteriormente à Lei n.o: 4 .388, de 28 
de agosto de 1064, poderão, dentro do prazo de 30 <trinta> dias, 
a contar da publfcação desta Lei, recolher aos cofres federais o 
Imposto devido,· Isentos de qualquer penalidade· ou correção ·mo
netária. 

Art. 78. A alínea "i" do art 20 do De.creto-Lel n.0 2.627, de 
~6 · de setembro de 1940, passa a vigorar com a seguinte reda
ção: (331 

Art. 70. O ·1ut. 21 do Decr!lto-Lel n.0 '2', 627, de 26 de setembro 
c!e 10•10, é acrescido do seguinte parágrafo: 

"Parágr:lfo único. Nenhuma ação ou titulo que apresente 
poderá ostentar valor nominal Inferior a crs 1.00 <um cruzeiro)." 

21.rt. 110. 11: fixado o prazo max!mo .de 12 (doze) meses, a con
tar da data da publicação .desta Lei, para que as companhias· ou 
sociedades anónimas cujas ações oti. tltulos que as representem, te
nham o valor nominal Inferior a crs 1,00 <um cruzeiro>. providen
ciem ·o reajustamento delas para este valor, através da necessária. 
modltlcação estatutária, sob pena de não terem os seus títulos 
admltid·Js à cotação nas Bolsas de Valores. 

· Art. 81. Os Membros dos Conselhos Administrativos das Cai
xas Económicas Federais nos Estados, serão nomeados pelo Pre
sidente da República, escolhidos entre brasileiros de !llbada repu
tação e notória capacidade em assuntos administrativos ou eco
nómico-financeiros, com o mandato de 5 (cinco) anos, podendo 
ser .re.coduzldos. · 

;parágrafo único. As nomeações· de que tro.~a o art1go ante
rior, bem co~o as designações dos Presidentes dos respectivos Con
selhos; tambem. pelo Presidente da República, !ndependerão. da. 
aprovação do Senado Federal, prevista no § 2.o do art. 22 da 
Lei n.o 4. 595, de 31 de dezembro de 1 Ml4. 

Art. 82. ·Até que sejam expedidos os Títulos da Dívida Agrá• 
ria, .criados pelo art. 105 da Lei n.O 4. 504, de 30 de novembro 
de '1964, poderá o Poder Executivo, para os tlns previstos naquela 
Lei, se utilizar das Obrigações .do Tesouro Nacional - Tipo Rea.,. 
justável, criadas pela Lei n.0 4.357, de 16 de julho de 1964. , 

Parágrafo único. As condições e vantagens· a~seguradas aos 
Títulos da Dívida Agrária serão atrlbuid~s as· Obngações, do Te-
souro Nacional - Tipo Reajustável, emitidas na forma deste ar.;. 
tlgo, e constarão obrigatoriamente dos respectivos· certificados. 

Art. 83. A presente Lei entra em VIgor na aa~a de sua pú
bllcação. 

Art. 84. Revogam-se as disposições em contrário. 

~C;;sulte-se o Decreto n.o 59.560, de 14·11-66, que regulamentou este 
u-tt~o. 

f32 1 o art. 74 e seu parágra.to Unlco com a redaçAo de~rmtnada pela Lei 
~.• 5.589. do 3·7·70. 

(33) Texto Jl\. Incorporado ao Decreto·Lel n.o 2.627, que dispõe sobre as 10-

•ledades por açúes. 

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

PARECERES 

PARECERES NYs 747 e 748, de 1976 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 31, de 1976, que 
"Dispõe sobre a proibição de confiar a classificação de embar
cações nacionais a entidades estrangeiras''. 

PARECER Nn47, de 1976 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Leite Chaves 

O _projeto ora examinado, da lavra do ilustre Senador Nelson 
Carneiro. tem por escopo condicionar a validade dos certificados de 
classificação expedidos sobre embarcações construídas no País ao fa
to de promanarem eles de empresas classificadoras nacionais. 

Esclarece em sua justificação que com a modificação introduzi
da no Dec. n9 64.345/69 pelo Dec. n9 73.685, de 19-2-74, as empresas 
brasileiras de classificação ficaram inteiramente preteridas na pre
ferência que lhes era concedida anteriormente, eis que as próprias 
empresas nacionais, entre as quais cita a PETROBRÃS e a Vale do 
Rio· Doce, permitem que os preços dos serviços de classificação se
jam incluídos no custo total e entregues pelos estaleiros, a empresas 
estrangeiras. 

Em decorrência disso expressivas somas em dinheiro estariam 
indo para firmas estrangeiras, ficando em poder da empresa nacional 
especializada uma insignificante parcela apenas. 

Esse tratamento além de ser injusto em substância, segundo a 
justificação, o é também em relação ao comportamento adotado por 
outros Países, tais como a Itália, Alemanha, Japão e Escandinávia, 
onde, cm hipótest alguma, se deftre a classificação a umu firma 
estrangeira. 
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Entende o projeto que as margens de injustiças já estabelecidas 
pelo Dec. 64.345/69 foram ampliadas, de modo insuportável, pelo 
Dec. 73.685/74. Em· razão do primeiro, firmas nacionais eram 
consideradas as pessoas jurídica's que, regularmente constituídas no 
país, tivessem aqui sede e foro, estando o seu controle acionário em 
mãos de brasileiros natos ou naturalizados, residentes no País, tendo 
pelo menos metade de seu corpo técnico integrado por brasileiros na
tos ou naturalizados. 

Pelo segundo passou a ser considerada empresa classificadora 
nacional aquelas que fossem constituídas regularmente no País, ten
do mais da metade de seu capital votante em mãos de pessoas jurídi
cas (c não mais naturais) que preencham os requisitos do parágrafo 
primeiro. 

E mais do que isso, pelo§ 49, passou a considerar empresas brasi
leiras as agências de empresas estrangeiras, localizadas no Brasil 
(sic), tornando inoperante o objetivo de proteção da empresa nacio
nal, eis que. por essa forma, os lucros resultantes desses serviços pas
sam a ser canalizados para o exterior. 

E isso se deu por simples ardil, segundo o projeto, ao determinar 
o ~ 49 que a empresas nacionais equiparar-se-iam ainda às pessoas 
jurídicas que, regularmente constituídas no País para a prestação de 
serviço de consultaria técnica e de engenharia, "tenham, na data 
deste decreto, h;í mais de I O anos, sede e foro no Brasil e seu corpo 
técnico constituído por 2/3 de brasileiros natos ou naturalizados". 

Vale dizer. simples filiais estrangeiras sem a exigência de capital 
nacional cm maioria acionária passaram a equiparar-se a firmas 
brasil~iras para o fim de prestação de serviço no mercado classifica tó
rio de cmbarcações marítimas. 

O projeto se manifesta assim de grande alcance para o interesse 
nacional a proteção das firmas brasileiras, prestamistas desses servi-
ços. I 

Vale notar, ademais, que mesmo as sucursais de firmas 
estmngeiras. e por conseguinte não nacionais, têm usado em sua 
totalidade:, pessoal do Brasil, mostrando isso que nenhuma capacita
cão técnica especial justificaria o seu concurso nos serviços de clas
silicaçfto de cmbarcações aqui fabricadas. 

Dcssa maneira, manifestamo-nos pelo acolhimento do projeto. 
cujas coordenadas de constitucionalidade ejuridicidade são indiscutí
veis, cnquanto no mérito é de toda conveniência nos termos da se
guinte 

EMENDA N9 1-CCJ 
(Substitutivo) 

Ao Projeto de Lei do Senado n9 31, de 1976 

Displie sobre a proibição de confiar a classificação de 
emburcuç1ies nacionais a entidades estrangeiras. 

A rt. (9 A construção naval só poderá ser contratada quando a 
classilicaçào do navio for atribuída a entidade nacional, vedada ain
·da a inclusão do valor desse serviço no preço total da embarcação. 

Arl. 21• O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
60 dius. 

A rt. 3Y Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogudus us disposições em contrário. 

S<du das Comissões, 23 de junho de 1976. - Accioly Filho, 
Presidente- Leite Chaves, Relator- Nelson Carneiro - Henrique 
de l.:t l{ocque- Dirceu Cardoso- Hclvidio Nunes- Heitor Dias. 

PARECER N9748, DE 1976 
l>u Comissão de Segurança Nacional 

Relatur: Senador Jus~ Lindoso 

A Comissão de Segurança Nacional é chamada a opinar sobre 
o Projeto de Lei do Senado n9 31, de 1976, de autoria do Senhor 
Senador Nclson Carneiro que "dispõe sobre a proibição de connar a 
classiJ'icuçào de cmburcaçÕes nacionais a entidades estrangeiras". 

Pretende, assim, o Proj~o. instituir um monopólio em benefício 
de empresas nacionais para.. a prestação. de serviços de classificação 
de navios. A colocação pode parecer simpática, mas, não é conve
niente aos interesses nacionais, como demonstraremos. 

O País porfia no desenvolvimento de uma indústria naval, que 
já sc categoriza promissora e ganha o mercado internacional. Faz 
.parte do sistema da indústria naval a classificação c inspeção por 
sociedades classificadoras de navios. 

Há duas ou três sociedades, de conceito internacional, pela sua 
.organização, capacidade técnica, experiência c eficiência. O Brasil 
não pode impor ao mercado, na linha de competição, que este ou 
aquele comprador confie o serviço dessa natureza a esta ou aquela 
empresa. A questão é de confiança. O comprador é livre na defesa de 
seus interesses, de decidir sobre isso. 

É evidentemente inconveniente mudar normas universalmente 
aceitas e com longos anos de bom funcionamento, nem fazer que as 
sociedades classificadoras brasileiras se imponham através de dispo
sitivo monopolístico, em vez de se afirmarem pela confiança que 
devem inspirar ao usuário. 

Consideramos o Projeto de Lei inconveniente para os interesses 
da indústria naval brasileira, pelo que opinamos pela sua rejeição. 

Sala das Comissões, 15 de setembro de 1976.- Jarbas Passari
nho, Presidente eventual- José Lindoso, Relator- Henrique de La 
Rocque- Agenor 1\laria. 

PARECERES NYs 749 E' 750, DE !976 

Sobre o l'rojeto de Decreto Legislativo n•! 19, de 1976 (nY 
57-B, de 1976) que "aprova o texto da Convenção fnternacio
nal sobre Responsabilidade Civil cm Danos Causados por 
Poluição por Üleo, concluída em Bruxelas a 29 de novembro de 
1969". 

PARECER NY 749, DE 1976 
C omissão de Relações Exteriores 

Relator: Senador João Calmon 

Com a Mensagem n9 200, de 1976, o Scnhor Presidente da Repú
blica encaminha ao Congresso Nacional, atendendo ao disposto no 
artigo 44, inciso I, da Constituição Federal, o texto da Convenção 
Internacional sobre Responsabilidade Civil em Danos Causados por 
Poluição por Óleo, concluída em Bruxelas, a 29 de novembro de 
1969. 

A matéria é acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Relações Exteriores, na qual S. Ex' esclarece: 

"A referida Convenção foi elaborada tendo em v.ista a 
neccssidade de garantir uma indenizaçào adequada às pes
soas quc venham a sofrer danos causados por poluição resul
tante: de fugas ou descargas de óleo provenientes de navios." 

Ainda, segundo o citado documento, o ato internacional em 
apreço cria regras e procedimentos uniformes que definem a respon
sabilidade e garantia de reparação de danos. 

No plano interno, foi ouvida a PETROBR1\S que declarou ser 
·do interesse nacional a participação no Convênio cm pauta,. 

A presente Convenção consagra. no plano do direito internacio
nal, a tão difundida teoria do risco criado em matéria de responsabi
lidade civil. Como se depreende do artigo III do texto, fixa-se a 
responsabilidade pessoal do proprietário do nuvio "por qualquer 
dano por poluição causado por óleo que tenha sido derramado ou 
descarregado de seu navio como resultado do incidente". Ã vítima 
do ucidente cubc, pois, .apenas. provar a ocorrência de um acidente, o 
dano sofrido e o nexo da causalidade entre ambos parti fazer jus à ir.· 
denilaçtlO. Faculta-se, entretanto, ao proprietário da embarcação, 
provur quc o ucidente ocorr~u por motivo de força maior. caso 
fortuito ou culpa exclusiva dc terceiro. C<tso em que estará eximido 
de lJUalquer responsabilidade. 

Quando estiverem envolvidos num ucidcntc dois ou mais navios 
i: cstubclccidu u co-responsubilidudc solidúria entre todos (artigo IV). 
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No que diz respeito ao montante da indenização, é estabelecido 
um limite máximo de 210 milhões de francos, tomando-se como refc· 
rência da unidade franco o valor de sessenta e cinco miligramas e 
meio de ouro ao título de novecentos milésimos de pureza. 

Quanto à forma de indenização, é previsto a constituição de um 
fundo de responsabilidade exclusiva do proprietário, .cuja soma 
representa o limite de sua responsabilidade junto aos Tribunais dos 
Estados Contrawntcs. Observando os ditames do artigo V quanto à 
constituição do fundo, nenhum direito à inde[lizacão poderá ser cxer· 
·cido sobre outros bens do proprietário do navio, devendo a embarca· 
çuo ser imediutarnente liben1da. 

O artigo VIl do ato Internacional cm apreço dispõe sobre a 
constituição de um seguro especial para as embarcações que trans· 
portem muis de 2.000 toneladas de óleo a granel. Referido artigo 
disciplinu ainda, minuciosamente, a maneira de formalizar o pedido 
de indenizaçào, estabelecendo normas de natureza processual. 

A cornpeti:nciu jurisdicional de cada Estado para conhecer das 
ações de indenização é disciplinada no artigo IX. 

As normas da presente Convenção não serão aplicáveis aos na· 
vi os públicos, entendidos como tais os vasos de guerra e todos os de· 
mais que se encontrem a serviço do Estado para fins não comerciais. 

O mi:rito da presente Convenção deverá ser apreciado pela 
Comissão de Constituição e Justiça, considerando-se que a apro· 
vacilo da mat~ria cm pauta acarretará alteração no direito interno do 
País. 

No âmbito d; competência regimental desta Comissão só pode· 
mos louvar a iniciativa porquanto o instrumento. além de oferecer 
maiores g:1rantias i1s vitimas de acidentes causados por poluição, 
visa a criur um clima de puz c harmonia entre os Estados sob o impé· 
rio da lei c du justiça. 

Ante o exposto somos pela aprovação do texto da Co(lvenção 
I ntcrnacional sohrc Responsabilidade Civil em Danos Causados por 
Poluiçi1o por Óleo, m1 forma do Projeto de Decreto Legislativo apre· 
sentado na outra Cusu do Congresso Nacional. 

Sal:1 das Comissões. ]9 de setembro de 1976. - Daniel Krie~er, 
Presidente- João C'almon, Relator- Luiz Viana - Itamar Franco 
- ll:mton .Jobim - :\1auro Benevides - José Sarney - Au~usto 
Franco- :\tendes Canalc. 

1':\RECER N~ 750, DE 1976 
D:1 Comissão de Constituição e Justiça 

hclator: Senador :'-:elson Carneiro 

:\ doutn Comissão de Relações Exteriores, ao examinar o texto da 
Convenção Internacional sobre Responsabilidade Civil em Danos 
Causudos por Poluição por Óleo, concluída em Bruxelas, a 29 de 
noH'mhro de 1961), manifestou, no âmbito de sua competência, seu 
lou1·or à iniciatha "porquanto o instrumento, além de oferecer maiores 
~urantius às 1·ítinms de acidentes causados por poluição, visa a criar 
um clima de paz c harmnnia entre os Estados sob o império da lei c da 
justiça. l\las, de acordo com o voto do eminente relator, Senador João 
Calmon, ressaltnu: 

"0 mérito da presente Convenção deverá ser apreciado 
pdu Comissão de Constituição e Justiça, considerando-se 
que u aprovação da mut~ria em pauta acarretará alteração no 
direito interno uo Puís." 

Antes de opinar sobn: a juridicidade da Convenção, procurei 
ouvir o Minist~rio das Rd:1çõcs Exteriores, que assim se manifestou 
atruví:s de sua Divisão competente: 

"A DivistiO de /\tos lnternacionuis do Ministério das 
Rduções Exteriores tem entt:ndido que as disposições de 
acordos internucion:IÍs derrogam as dus leis internas ordiná· 
rias. Essa nricnl:IÇt\0 advém da jurisprud~ncia brasilcim que, 
.:omo lemhra Vicente 1\.hrotta Rangd ("Os Connitos entre o 
Direito Interno c os Tratados lnternucionais", Boletim da 

Socit:dade BrasiÍeira de Direito Internacional, 1967)> firmou 
o princípio segundo o qual" ... os tratados e convenções inter· 
nacionais revogam ou modificam a legislação interna", com 
a ressalva da constitucional (" ... Não são, porém, vâlidos os 
tratados que conflitarem com disposições da Constituição 
anterior que não sejam susceptíveis de emenda"). Como 
autores que ressaltam a mesma posição da jurisprudência 
brasileira, Vicente Marotta Rangel cita Philadelpho de 
Azevedo ("Os Tratados e os Interesses Privados em face do 
Direito Brasileiro", Boletim da Sociedade Brasileira de 
Direito Internacional, 1975) e Haroldo Valladão ("Fontes do 
Direito .1 nternacional Privado e Conflitos entre as Interna· 
cionais e Internas", Revista da Faculdade de Direito de 
?dotas, 1962)." 

Meu voto é, assim, pelajuridicidade da Convenção, pelos funda· 
mcntos de direito acima expostos, já que em causa não está disposi· 
ção constitucional, apontada como infringida. 

Aliás, faz muitos anos, na Câmara dos Deputados, assim 
entendi. quundo do exame da Convenção de Bogotá que assegurava, 
no campo do Direito de Família, iguais direitos à Mulher casada, 
então restritos pela redução original do Código Civil e somente re· 
vistos pela Lei n9 4.121. de 1962. E a Convenção foi aprovada pelo 
Congresso Nacional. 

Sula das Comissões, em IS de setembro de 1976. - Gustavo 
Capancma, Presidente em exercício - Nelson Carneiro, Relator -
José Lindoso- Helvídio Nunes- Henrique de La Rocque- ltalívio 
Coelho- Otto Lehmann- Heitor Dias- Leite Chaves. 

PARECERES N9s 751.E 75l, DE 1976 

Sobre o l'rojeto de-Lei do Senado n9 102, de 1976, que "ai· 
tera o artigo 4'~ da Lei nY 4.375, de 17 de agosto de 1964- Lei 
do Serviço Militar". 

PARECER N9751, DE 1976 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador José Sarney. 

Pelo Projeto ora submetido ao exame desta Comissão, de au
toria do eminente Senador Itamar Franco, reivindica-se a alteração 
da Lei do Serviço Militar para que, ao seu artigo 49, sejam 
acrescentados os seguintes dois parágrafos: 

"~ 2Y Quando se tratar de serviço militar inicial, poderá 
o conscrito, no ato de seu alistamento no Exército, optar pela 
prestação do mesmo nos Corpos de Bombeiros Militares, 
localizados, de preferência, no Município de sua residência. 

* 3Y Em qualquer hipótese, a opção referida no pará· 
grafo anterior fica subordinada à conveniência do Exército, à 
existência de excedentes de contingentes e ao interesse dos 
corpos de bombeiros militares, manifestado expressamente 
aos órgãos de seleçào competentes, na forma de instruções 
aprovadas mediante Decreto do Poder Executivo." 

A alteração pretendida para a Lei nY 4.375, de 17 de agosto de 
1964, l'uria com que o parágrafo único do referido artigo 4~ fosse 
rcnumerado para "parágrafo primeiro", o que é pedido no artigo 19 
do Projeto. 

No iimbito desta Comissão, nada temos a opor ao Projeto, que é 
constitucional e jurídico. 

A proposição foi igualmente distribuída à Comissão de Seguran
çu Nucional que, detendo-se no seu mérito, melhor apreciará a conve-
niência da medida pleiteada. · 

Isto posto. opinamos pela tramitação do Projeto, por jurídico c 
constitucional. 

Sala d:ts Comissões, em 4 de agosto de 1976. - Accioly Filho, 
Presidente- José Sarncy, Relator- José Lindoso- ltalívio Coelho 
- I>in:cu Curdoso- Heitor Dias- Hcl~ídio Nunes. 
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PARECER N9 752, DE 1976 
Da Comissão de Segurança Nacional 

Relator: Senador Jarhas Passarinho 

Pelo presente Projeto de Lei, de autoria do nobre Senador Ita
mar Franco, a Lei do Serviço Militar (Lei n9 4.375, de agosto de 
1964) teria o seu artigo 49 alterado, de sorte a serem acrescidos os 
dois parágrafos seguintes: 

"~ 29 Quando se tratar de serviço militar inicial, poderá 
o conscrito, no ato de seu alistamento no Exército, optar pela 
prestação do mesmo nos Corpos de Bombeiros Militares, lo
calizados, de preferência, no Município de sua residência. 

§ 39 Em qualquer hipótese, a opção referida no pará
grafo anterior fica subordinada a conveniência do Exército, à 
existência de excedentes de contingentes e ao interesse dos 
corpos de bombeiros militares, manifestado expressamente 
aos órgãos de seleção competentes, na forma de instruções 
aprovadas mediante Decreto do Poder Executivo." 

Ao tramitar pela douta Comissão de Constituição e Justiça, foi 
o Projeto de Lei considerado insuscetível de reparo, quanto à juridici
dade e constitucionalidade. 

Parecer 

O intento do nobre Autor do Projeto de Lei sob exame é propor
cionar o direito, ao conscrito, no ato da incorporação no Exército, 
de optar pela prestação do serviço militar nos Corpos de Bombeiros 
M iii tares, resguardados a prioridade e os interesses do Exército. 

Há a considerar, preliminarmente, que só há, por lei, dois Cor
pos de Bombeiros·.MiJitares independentes das Polícias Militares es
taduais. São eles o do Distrito Federal e o do Rio de Janeiro. Desde 
logo se vê que a legislação pretendida regulaQlentaria a exceçào e não 
a regra geral. 

De resto, o Regulamento da Lei do Serviço Militar (Decreto 
n9 57.654, de 20 de janeiro de I 966) já dispõe que os Corpos de Bom
beiros se regem, para efeito de serviço de natureza militar, pelas pres
crições fixadas para as Polícias Militares. Em seu artigo 12, assim se 
lê: 

Artigo 12- As Polícias Militares poderão receber, como volun
tários, os reservistas de I' e 2• categorias e os portadores de Certifica
do de Dispensa de Incorporação. 

Ora, os dispensados di: incorporação seriam precisamente os 
conscritos que, nos termos do § 39 proposto no presente Projeto de 
Lei, teriam direito a optar pelo serviço no Corpo de Bombeiros. Nos 
termos da legislação vigente, o excedente de incorporação fica obri
gatoriamente vinculado ao Exército, até que a sua classe seja subs
tituída pela seguinte, na mobilização. Trata-se de uma espécie de re
serva hipotecada, em linguagem militar, e não seria conveniente a 
sua destinação, mesmo para uma Força Auxiliar, antes que cesse a 
vinculação com o Exército. 

Se o argumento fundamental do nobre autor do Projeto de Lei ê 
facilitar o recompletamento de pessoal, lógico é admitir que isso já é 
proporcionudo pelo contingente imediatamente anterior, com maior 
amplitude, pois abrange desde o reservista de I' e 2• categorias até o 
dispensado de incorporação. 

Isto posto, somos pela rejeição do Projeto de Lei sob exame. 
Sala das Comissões, I 6 de setembro de I 976. - José Lindoso, 

Presidente eventual- Jarbas Passarinho, Relator- Henrique de La 
Rocque- Agenor Maria. 

EXPEDIENTE RECEBIDO 

LISTA N9 7, DE 1976, EM 17 DE SETEMBRO DE 1976 

Munifestuções de pesar apr~entadas ao Senado Federal, -pelo 
falecimento do ex-Presidente da República, Dr. Juscelino lúlbitschek 
de Oliveira: 

- da Gâmara ~~icipal de Cabo Frio - RJ; 

-da Câmara Municipal de Paracambi- RJ; 
-do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte; 
-da Câmara Municipal deAraraquara -SP; 
-dó Conselho Comunitário das Sociedades Amigos ele Bairro 

da Região do Grande Campo Limpo- SP; 
-da Câmara Municipal deJacareí- SP; 
- da Câmara Municipal de Leme- SP; 
-da Câmara Municipal de Presidente Venceslau- SP; 
- do Rotary Club de Ribeirão Bonito - SP; 
- do Tribunal de Contas do Município de São Paulo- SP; 
-do Sr. Danillo New10n, São Paulo- SP; 
-da Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe. 

Agradecimentos por transcrição nos Anais do Senado Federal: 

-do Dr. Armando Falcão, Ministro de Estado da Justiça, 
<lgradcccndo a transcrição, nos Anais do Senado, da Conferência 
que pronunciou na solenidade comemorativa dos 154 anos do Tribu
nal de Justiça de Pernambuco, e, também, do discurso que proferiu 
cm solenidade realizada em Fortaleza-CE, dia 20 de agosto último 
(Requerimentos nYs 361, de 1976, de autoria do Senhor Senador José 
Sarncy c 374, de 1976, de autoria do Senhor Senador Lourival· Baptis
ta, respectivamente); 

- do General-de-Exército Antônio Jorge Corrêa, Ministro-Che
fe do Estado-Maior das Forças Armadas, agradecendo a transcrição, 
nos Anais do Senado Federal, da Ordem do Dia baixada alusiva às 
comemorações do 30Y aniversário do EMFA. 

Comunicações: 

-da Câmara Municipal de Sítio Novo-MA, comunicando a 
renúncia do Vereador Geraldo Milhomem de Carvalho, ocupante do 
cargo de Vice-Presidente daquele legislativo; comunicando que o 
Sr. David Martins de Souza assumiu a Vice-Presidência; comunican
do a convocação do Sr. José da Silva Marinho, 29 Suplente, para o 
cargo vago de Vereador e, esclarecendo a não convocação do 
IY Suplente, Sr. Alberto Alves Carneiro, para a vaga ocorrida, visto 
que o mesmo não reside, atualmente, naquele Município; 

- do Desembargador Durval Pacheco de Mattos, Presidente do 
Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, comunicando 
quc assumiu o cargo de Presidente daquela Corte, conforme eleição 
realizada, e que o Desembargador Júlio lgnácio Bomfim Pontes foi 
empossado na Vice-Presidência, e que o mesmo exercerá aquele car
go cumulativamente com o de Corregedor Regional Eleitoral. 

Manifestações sobre projetos: 

-da Assembléia Legislativa do Estado de A lagoas, 
manifestando-se pela aprovação do Projeto de Lei do Senado 
n9 170/76; 

-da Câmara Municipal de Maceió-AL, apresentando 
sugestões ao Projeto de Lei do Senado n9 132/76; 

-do Sindicato das Indústrias do Trigo do Estado da Bahia, 
manifestando o seu apoio ao Projeto de Lei da Câmara n9 09 /76; 

-da Federação das Associações dos Servidores Públicos de 
Brasília, apresentando sugestões ao Projeto de Lei do Senado 
n9 184/76-DF (Complementar); 

-do Conselho Federal de Economia - Ministério do 
Trabalho-DF, manifestando-se sobre o Projeto de Lei da Câmara 
n9 45/75; 

-da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comér
cio-DF, manifestando-se sobre o Projeto de Lei da Câmara 
n9 63/76; 

-da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, 
manifestando-se favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei da 
Câmara n9 09 /76; 

-da Federação do Comércio Varejista do Estado de 
Pernambuco, pela rejeição do Projeto de Lei do Senado n9 I 85 /75; 

-da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, 
apresentando sugestões ao Projeto de Lei da Câmara n9 87 /75; 
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-da Federação Nacional de Hotéis e Similares-RJ,,pela rejei
ção do Projeto de Lei do Senado n9 185 /75; 

-da Confederação Nacional da lndústria-RJ, apr.esentando 
sugestões ao Projeto de Lei da Câmara n9 63/76, e manifestando-se 
pela rejeição do Projeto de Lei ao Senado n9 212/75 e, pela apro
vação do Projeto de Lei do Senado n9 23/75; 

-da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, 
manifestando-se pela aprovação do Projeto de Lei do Senado 
n9 107 /75; 

-do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Cerâmica 
de São Paulo, manifestando-se pela rejeição do Projeto ·de Lei da 
Câmara n9 63/76; 

-da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, 
apresentando sugestões ao Projeto de Lei do Senado n9 256/75; 

-da Federação do Comércio do Estado de São Paulo, 
manifestando-se pela aprovação do Projeto de Lei do Senado 
n9 41/76 e pela rejeição do Projeto de Lei do Senado n9 23/76. 

Diversos: 
-dá Câmara Múnicipal de Maceió-AL, solicitando as 

providências das autoridades competentes, no sentido de se pro· 
cessar uma verificação no comércio de certos produtos que não 
contêm o peso exato, conforme a especificação em suas embalagens; 

-da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas 
de Crédito (CONTEC)-DF, sugerindo que seja determinada uma 
data-base para a concessão de reajustamentos dos salários dos bancá
rios, em todos os Estados da Federação; 

-da Câmara Municipal de Campina Grande-PB, solicitando 
uma revisão nos termos da Resolução n9 62/75, do Senado Federal; 

-da Câmara Municipal de Recife-PE, sugerindo a criação de 
benefícios aos mutilados e demais incapacitados físicos e mentais, a 
exemplo do que foi feito, através do INPS, para com os setuagenâ· 
rios desprovidos de meios de subsistência; 

-da União Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Enferma
gem-RJ, comunicando que a UNAE - União Nacional dos 
Auxiliares de Enfermagem, por determinação da Assembléia-Geral, 
passou à denominação de União Nacional dos Auxiliares e Técnicos 
de Enfermagem- UNA TE. 

-do Conselho S,eccional do Estado do Rio de Janeiro, da 
Ordem dos Advogados do Brasil, manifestando o seu aplauso e o seu 
reconhecimento ao Senhor Senador José de Magalhães Pinto, pelas 
palavras que proferiu na sessão inaugural do ciclo de conferências 
promovido pelo Instituto dos Advogados brasileiros, em comemora
ção ao Sesquicentenário do Congresso Nacional; 

-da Confederação Nacional das Profissões Liberais-RJ, 
comunicando a realização do 11 Congresso Brasileiro de 
Profissionais Liberais e do II Congresso Latino-Americano de 
Associações de Profissionais Universitários Liberais e encaminhan
de trabalho relativo aos assuntos tratados; 

-da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, sugerindo 
aos órgãos competentes estudos e providências objetivando financia
mentos para as publicações de obras literárias e didáticas, a serem 
concedidos pelos estabelecimentos de crédito da União; 

-da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, 
solicitando a elaboração de Lei especial, no sentido de que, em caso· 
de impontualidade do segurado obrigatório e autônomo do INPS, 
seja. facultado ao seu dependente recolher as importâncias devidas 
por aquele ao referido Instituto. 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah)- O Expediente lido 
vai à publicação. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao primeiro deles, o nobre Senador Otair 

Becker. 

O SR. OTAIR BECKER (ARENA- SC. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Jú por diversas vezes vim a esta tribuna, para tratar de assuntos 
da maior significação para o Estado de Santa Catarina. Afirmei, nes-

sas ocasiões, minha convicção de que estava findo o tempo em que o 
meu Estado era relegado a posição secundária por parte do Governo 
Federal, com o que magníficas oportunidades de desenvolvimento se 
abriam para o povo catarinense. 

No dia 5 de setembro de 1975 aludia a algumas questões de signi
ficação para Santa Catarina, que voltariam a ser objeto de novo dis
curso que fiz no dia 13 de novembro do mesmo ano, aludindo à visita 
que as Bancadas na Câmara e no Senado, do Estado de Santa 
Catarina, sem distinção partidária, haviam feito ao Ministro das 
Minas e Energia, Sr. Shigeaki Ueki, a fim de que, por seu intermé
dio.'fosse levado ao conhecimento do eminente Presidente Ernesto 
dé'isel o anseio do povo catarinense para fixação, oficial e definitiva, 
no meu Estado, do primeiro pólo nacional carboquímico. 

Não obtivemos desse Ministro nenhuma afirmativa peremptó
ria, mas S. Ex• a todos tranquilizou com a declaração de que Santa 
Catarina é sede natural do pólo carboquímico. t o que demonstra 
substancioso estudo elaborado por uma Comissão Parlamentar 
Externa da Assembléia Legislativa, que entregamos ao Sr. Shigeaki 
Ueki, em nome de toda a população catarinense. Estudo este que fiz 
constar de nossos Anais, tornando-o parte integrante do meu pro
nunciamento. 

Defendi, no entanto, a necessidade de uma definição de alto ní
vel, a ser tomada pelo Conselho de Desenvolvimento Económico, o 
que poria fim a quaisquer riscos de fracasso de velha reivindicação 
catarinense. 

Em fins de agosto do corrente ano o Ministro das Minas e 
Energia visitou o meu Estado, para inspecionar as obras da Indústria 
Carboquímica Catarinense, em lmbituba. O Jornal de Santa 
Catarina, edição do dia 20 de agosto de 1976, publicou entrevista 
concedida pelo Ministro Shigeaki Ueki à imprensa catarinense, que 
reacendeu antigos temores e, digo-o francamente, causou sérias 
apreensões no meu Estado. S. Ex• surpreendeu, de forma negativa, 
grandes esperanças do povo catarinense, trocando-as por preocupa· 
cão. 

Inicialmente, o Ministro das Minas e Energia falou dos 
trabalhos que a PETROBRÃS realiza no litoral do meu Estado. E o 
fez de forma· pouco animadora. Passou, depois, a dizer sobre o pólo 
carboquímico, quando declarou que "Quando decidimos sobre 
empreendimentos dessa natureza não vemos os limites dos Estados, 
vemos o Brasil como um todo. Se chegarmos à conclusão que sob o 
aspecto tí:cnico-económico o pólo carboquímico deve ficar no Rio 
Grande do Sul ou sem Santa Catarina, não hesitaremos em tomar as 
decisões nesse sentido, porque se deixarmos de ser racional em de
cisões importantes como essa, que compromete centenas de milhões 
de dólares, iríamos adicionando um custo a todos os produtos bra· 
sileiros e o Brasil deixaria de ter capacidade de competição no 
mercado mundial. Portanto, queremos um lugar ao sol no mercado 
mundial e então teremos que ser extremamente nacionais em de
cisões dessa natureza". 

Sr. Presidente, surpreendentes essas palavras do Sr. Shigeaki 
Ueki e delas decorre profunda preocupação para seus interlocutores 
catarinenses. O problema do pólo carboquímico não é novo. 
Ab'undantes os estudos feitos a respeito. Na verdade, hã um grande 
atraso nessa iniciativa, de profunda significação económica para o 
Brasil, sobretudo após a eclosão da crise energética, com a multipli~ 
caçào do preço do petróleo, que tão duramente se reflete sobre a 
economia do nosso País. O Sr. Ministro não aludia, assim, a questão 
nova, que demanda anos de complicados estudos. 

Na verdade, sequer o Sr. Shigeaki Ueki reiterou sua afirmativa 
de que Santa Catarina í: pólo carboquímico natural! Suas palavras 
ecoaram como mau presságio, inclusive por citar Santa Catarina em 
sc:gundo lugar, como a advertir para o fato de que o primeiro pólo 
carboquímico não será ali instalado! 

Prc:cisamente por não vermos "os limites dos Estados", mas o 
"Brusil como um todo" í: que temos mais que esperanças, a convie
cão de que o pólo carboquimico será situado no Estado de Santa 
Çatarina, indubitavelmente "pólo carboquimico natural", como 
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com acerto dissera, há algum tempo, o mesmo Ministro Ueki, agora 
tão reticente em falar sobre o assunto, cm sua visita a Santa Catarina. 

Quanto à firmeza de suas advertências sobre "o·aspccto técnico· 
económico", suas palavras, na verdade, robusteceram os temores 
advindes de sua fala reticente. ~ que, Sr. Presidente, o elenco de de· · 
cisões duvidosas em nosso País, infelizmente, é numeroso, a despeito 
dos fundamentos técnicos que as precederam. De outro lado, igual· 
mente freqUentes as deliberações enf que as razões políticas predo· 
minaram. E aqui utilizo o termo em seu verdadeiro significado, pois, 
num país como o nosso, há razões de natureza política que, muitas 
vezes, têm que ter predominância, sobretudo face ao ideal de um 
desenvolvimento o mais harmónico e integrado possível. 

Ora, estou convencido de que a fixação do primeiro pólo nacio· 
nal carboquímico em Santa Catarina atende tanto às razões técnico· 
económicas como políticas. Aquelas estão copiosamente comprova 
das, pois é este um assunto que data de muitos anos. Politicamente, 
também se impõe o atendimento da reivindicação que une o povo 
catarinense. Meu Estado dispõe de recursos amplos e variados que o 
destinam a dar considerável colaboração para o engrandecimento na· 
cional. Sua posição geográfica, colocado que está entre dois Estados 
grandes, muito o tem prejudicado, ao ponto de termos sido menos 
favorecidos em rodovias, a despeito do colossal avanço rodoviário 
brasileiro. ~ tempo de esse fator geográfico deixar. de constituir ónus 
para Santa Catarina. E para isso nada mais necessário do que debtar 
de ver os limites dos Estados, para ver o Brasil como um todo -se· 
gundo palavras do próprio Ministro das Minas e Energia. 

Reiteramos nosso apelo para que o eminente Presidente Geisel, 
ouvindo o clamor de um povo modelar e que tanto tem contribuído 
para o progresso brasileiro, fixe em Santa Catarina o primeiro pólo 
carboquímico. Essa decisão terá as mais sólidas bases técnico-econ0· 
micas e políticas, sendo de notar os estudos e providências já feitos e 
adotadas no âmbito estadual, que deram a mais, ampla colaboração 
possível -e com grandes sacrifícios- ao Governo Federal. 

Sr. Presidente: 
Adiante, o Ministro das Minas e Energia informa que "os estu· 

dos visando a implantação de usina para gaseificação do carvão 
estão bem encaminhados, pelas informações periódicas que tenho re· 
cebido da PETROBRÃS", acentuando que "um empreendimento 
dessa envergadura tem ·que ter um estudo detalhado. Agora, a 
decisão de PETROBRÃS em montar uma unidade de gaseificação já 
está tomada. O local é que ainda não foi decidido e os estudos técni· 
cos é que vão indicar. Hã momentos em que a palavra do técnico 
passa a ser fundamental para uma decisão. E esse é o momento que 
estamos atravessando. Então, como autoridade do setor eu não te· 
nho nenhum interesse de, em busca de um gol político, dizer que essa 
fábrica será implantada neste ou naquele Estado, porque declarações 
dessa natureza podem prejudicar o andamento dos estudos". 

Felizmente as preocupações oriundas dessas palavras ministe· 
riais parecem desfeitas por noticiário divulgado pelo Correio 
Braziliense do dia )9 do corrente mês, no qual se diz: 

"A PETROBRÃS tem concluídos os estudos para 
implantação ~é· êluas unidades industriais de gaseificação de 
carvão brasileiro em Santa Catarina de carvão brasileiro em 
Santa Catarina e uma terceira no Rio Grande do Sul. Esses 
projetes, que absorverão entre 5 e 6 milhões de toneladas de 
minério fóssil, deverão ser implantados em conjunto, com 
investidores privados nacionais e estrangeiros." 

Creio nes~as informações, divulgadas pela PETROBRÃS e 
expresso minha confiança em que as três unidades industriais de 
gaseificação sejam implantadas com a neccssãria urgência, para o 
melhor aproveitamento do carvão nacional. Face à opção pelas 
informações divulgadas pelo Correio BrazilieDIMI. órgão merecedor 
de crédito, torno parte integrante deste meu discurso o curto noticiá· 
rio a que acabo de aludir. 

Concluo, Sr. Presidente, reiterando minha convicção de que o 
atual Governo, que tanto tem feito para o meu Estado, decidirá 

favoravelmente pela implantação do pólo carboquímico em Santa 
Catarina. (Muito bem! Palmas.) 

'DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. OTAIR 
· BECKER,EMSEU DISCURSO: 

Correio Braziliense- edição de 1-9· 76 

GÃS DECARVÃOTERÃ 3 USINAS 

A PETROBRÃS tem concluídos os estudos para a implantação 
de duas unidades industriais de gaseificação de carvão brasileiro em 
Santa Catarina e uma terceira no Rio Grande do Sul. Esses projetes 
que absorverão entre 5 a 6 milhões de toneladas do minério fóssil 
deverão ser implantados, em conjunto com investidores privados 
nacionais e estrangeiros. 

Essas informações foram transmitidas ontem por uma fonte do 
Conselho Nacional de Petróleo, que recebeu esta semana da 
PETROBRÃS um documento solicitando informações sobre as con· 
dições da indústria de mineração do País para a produção do volume 
necessário do carvão nacional dentro dos parâmetros exigidos pelas 
novas unidades de gaseificação. 

O início dos trabalhos de implantação das unidades industriais 
dependerá de um cronograma de desenvolvimento do setor da 
mineração de maneira a dar imediata viabilidade ao programa do 
Governo, destinado a intensificar o uso de fontes energéticas nacio· 
na is. 

Processo 

O processo de gaseificação, ao que se informou, parece não ser 
mais um problema crucial depois dos estudos realizados no segundo 
semestre do ano passado, por um grupo de trabalho composto de téc· · 
nicos da PETROBRÃS e da FINEP, que examinaram unidades 
comerciais em operação' nos Estados Unidos, Alemanha, Ãfrica do 
Sul e lndia. 

Conclui-se do estudo que dois dos processos, usados comercial· 
mente- Lurgi e Kopers-Totzek - são bastante apropriados para, 
o tipo de carvão produzido no Brasil, principalmente os do Rio 
Grande do Sul e Santa Catarina. 

·o SR. ·PRESIDENTE (Benjamim Farah)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Jarbas Passarinho. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

A Ilha de Marajó, no meu Estado, o Pará, é considerada a 
maior ilha llúvio-marítima do mundo e a sua História encerra, ain" 
da, alguns aspectos fascinantes que podem servir de estímulo, em ter· 
mos de desafio, aos pesquisadores. 

No momento, apenas gostaria de lembrar que, já ao tempo da 
administração pombalina, a Ilha de Marajó possuía, supostamente, 
400 mil cabeças de gado vacum, que para lá foram levadas no início 
da colonização, por colonizadores portugueses, e os maiores 
proprietários de fazendas da Ilha, eram, exatamente, os jesuítas, os 
mercedários,.e algumas outras ordens religiosas. Expulsos da Ilha e 
perdido o seu património, considero nesta breve e pálida iniciação ao 
que pretendo dizer neste discurso, que aí está, talvez, o maior desafio 
para saber como é que as propriedades de Marajó surgiram a partir 
do momento em que, através da ação do Marquês de Pombal, as or· 
dens religiosas perderam direito a elas. 

O fato é que há uma curiosidade muito interessante, do ponto 
de vista da natureza: a Ilha tem uma topografia semelhante a um pra· 
to raso, o que significa que as enchentes, a partir do momento em 
que ultrapassam as bordas da Ilha, tomam conta completamente de 
toda a sua superfície, que é maior do que a da Suíça. Não quero dizer 
que seja maior do que o Estado de Sergipe, para não fazer 
comparações incômodas aalgum representante do ilustre Estado nes
ta Casa. 
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O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- Faz muito bem! (Risos.) 

O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Uma li
nha longitudinal atravessa a ilha e deixa a oeste apenas a área de flo
resta. c a leste a área dos campos inundados. Também me parece que 
í: alguma coisa que deva ser descrito, senão pelos naturalistas, talvez 
atí: pelos geólogos. Por que razão este capricho~ Exatamente a oeste 
desta linha é a presença da noresta, da hiléia, e a leste desta linha são 
os campos inundados. 

Da época do Marquês de Pombal até hoje, o gado da Ilha de . 
Marajó deve ter aumentado em número de cabeças .não muito 
expressivamente. Admite-se que hoje o seu rebanho seja da ordem de 
700 mil cabeças c, em boa parte, a contribuição para este aumento 
vem de pequenos proprietários. A Ilha tem, realmente, a presença de 
minifúndios, e os minifúndios, sobretudo no campo da pecuária, 
sabemos que são muito pouco produtivos. 

Ora, Sr. Presidente, a cidade de Soure, que é considerada como 
a capital da Ilha de Mara,jó, é a sede de um dos municípios mais flo
rescentes da Ilha. Há dias tive a oportunidade de receber, aqui no 
Senado, um grupo de pequenos criadores da Ilha de Marajó, que 
vinham fazer um protesto, que eu procuro transmitir à Casa, não sob 
a forma de protesto, em meu nome, mas, sob a forma de apelo, 
porque se trata de um problema de assistência financeira aos peque
nos proprietários. Infelizmente, um bom número de pequenos 
proprietários dessa área, sobretudo do Município de Soure, está so
frendo dificuldades que hoje são visíveis, na economia brasileira, ao 
empreendedor ou aos empresários em geral. Essas dificuldades se tra
duziram por hipoteca de suas propriedades. 

O B:mco da Amazônia, agora, estaria, numa decorrência natu
ral de sua atividade, fazendo com que esses devedores sejam chama
dos ao pagamento, ou, então, à alternativa, que é a que mais os 
atormenta, da perda de sua propriedade. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- E por trás 
disso, infdizmente, Sr. Presidente, parece haver pessoas interessadas 
em C!l(plorar essas dificuldades, de maneira que possam fazer a 
compra das propriedades por preço naturalmente vil ou, pelo menos, 
muito insignificante, de sorte que os verdadeiros proprietários que le
varam uma vida se dedicando àquela atividade e não tiveram uma 
assistência maior, e, agora, recebem do Banco da Amazônia uma 
oportunidade de financiamento, sentem-se em tamanha dificuldade 
que terão, provavelmente, de perder o seu património em favor de 
terceiros. 

O Sr. Cattete Pinheiro (ARENA- PA)- V. Ex• permite um 
aparte, nobre Senador Jarbas Passarinho? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Ouço, pe
la ordem dos pedidos, o nobre Líder Eurico Rezende e, em seguida, o 
Senador Cattete Pinheiro. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Aliás, pela ordem de 
idade também. Faz V. Ex• referência à exploração que fazem os pro
prietários mais abastados, que procuram valer-se da situação angus
tiosa. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- V. Ex• há 
de me permitir um reparo. A conclusão é de V. Ex• Eu não falei em 
proprietários mais abastados, e sim que há pessoas interessadas em 
adquirir as terras por preço mais baixo. V. Ex• argutamente chegou 
a conclusões próprias. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - ~ uma questão de 
semântica: há pessoas interessadas; eu disse: há proprietários abas
tados, c parn poder adquirir tem quer ser abastado. A não ser que 
V. Ex', com a sua vocação socialista, tenha horror ao ouvir essn 
palavra proprietário e, então, fala pessoas. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA)- A voca
ção socialista que V. Ex• me empresta não me cria problema de ne
nhuma natureza, apenas ... 

O Sr. Eurico rezende (ARENA- ES)- Eu também a tenho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Não, era 
a oportunidade dessa declaração, mas V. Ex• já a teve, realmente. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Mas não é só essa 
exploração, porque eu li num jornal regional lá da Amazônia que há, 
·lambém, a exploração político-partidária, que é tanto mais aguçada 
qÜando se tem em vista que nos encontramos num processo eleitoral. 
Há esses dois tipos de exploração: a exploração do proprietário mais 
afortunado e a exploração do Movimento Democrático Brasileiro. 
Já que V. Ex• está falando em bois, vamos dar nomes aos bois; 
proprietários e Movimento Democrático Brasileiro. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Agradeço 
o aparte de V. Ex•, sobretudo porque ele é complementar à minha li
nha de raciocínio, mas, na verdade, eu não estava ligando meu 
discurso a qualquer tipo de exploração por parte do Movimento 
Democrático Brasileiro, no Pará, que eu não conhecia no caso espe
cífico a que me estou referindo. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Está fazendo no Espí
rito Santo também. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Acho que 
em todo o território do Estado do Pará, ou em quase todo, infe
lizmente, está havendo problema muito sério de terras, e· a velha 
questão dos grileiros e posseiros. Mas eu me referi, especificamente, 
à possibilidade de pequenas famílias tradicionais na Fazenda de 
Marajó virem a perder o seu património em face, primeiro de uma 
açào judicial que o Banco da Amazônia seja obrigado a realizar para 
fazer a cobrança de seu crédito e, realmente, esses proprietários estão 
em débito, e de pessoas que, uma vez leiloada a terra e os bens leiloa
das também, pudessem comprar por valor que seria, como eu disse, 
muito insignificante ou vil. 

Ouço o nobre Senador Cattete Pinheiro. 

O Sr. Cattete Pinheiro (ARENA- PA)- Associo-me à ma
nifestação de V. Ex•, no apoio aos pequenos proprietários da Ilha 
de Marajó, dos quais recebi igual solicitação. Estiveram eles, tam
bém, com o Ministro Rangel Reis, levando-lhe esta mesma mani
festação de preocupação e fizeram-lhe um apelo, no sentido de que o 
Ministério do Interior os auxiliasse, encontrando uma fórmula para 
que não perdessem o património, ao longo de tantos anos construído 
e conservado. Mas o que se está passando na Ilha de Marajó, Sena
dor Jarbas Passarinho, lamentavelmente aconteceu, por exemplo, no 
Estado do Acre, onde o Banco da Amazônia, de certa maneira, 
permitiu ação semelhante, fazendo composições de dívidas com capi
talistas do Sul, em prejuízo de tradicionais seringalistas daquele Esta
do, que as cricunstâncias não permitiam cumprir nos prazos fixados, 
os seus contratos. Quando estivemos no Estado do Acre, foi um dos 
aspectos graves de que a Comissão de Assuntos Regionais do Senado 
tomou conhecimento, através de manifestações de antigos proprietá
rios naquela·área. Agora, parece que o BASA está tendendo a repe
tir, no Pará, a mesma atitude, a meu ver, lesiva aos interesses não só 
do Estado como do País, principalmente q~ando praticada por um 
Banco estatal. Trazendo V. Ex• o problema ao debate neste Plená
rio, aproveito a oportunidade para não só associar-me a V. Ex•, mas 
também pedir permissão para incluir, no seu discurso, esse registro 
da preocupação que nos ficou quando estivemos no Estado do Acre. 
Esperemos que o Ministro Rangel Reis que, no meu entender, tem 
sido, na sua Pasta, um patriota realmente dedicado ao estudo dos 
problemas do País, encontre não somente uma justa solução para os 
problemas dos pequenos proprietários da llha de Marajó, mas de 
todas as regiões onde o Banco da Amazônia atua. 

l 
'I 
I 
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O SR. JAlmAS PASSARINHO (ARENA - PA} - Nobre 
Senador Cattete Pinheiro, o testemunho de V. Ex• que excede 
naturalmente o limite de um aparte, é da maior importãncia: primei
ro, pela integridade pessoal de V. Ex•; segundo, pela experiencia de 
V. Ex•, que todos nós reconhecemos; terceiro, pela posição que 
V. Ex• como Presidente da Comissão de Organismos Regionais tem 
de poder ver até ln loco os problemas que anigem a nossa região. O 
testemunho de V. Ex• a respeito do Acre vem a propósito também, 
porque aqui, no Senado, por mais de uma vez já se feriu este assunto, 
mostrando-se, inclusive, que essa perda de propriedades acreanas 
tradicionais acabou provocando o êxodo de brasileiros para as fron
teiras ou para além das fronteiras bolivianas. Portanto, V. Ex• am
plia realmente a ordem de preocupações que eu desenvolvia. Agra· 
deço-Ihe pela colaboração. Falo também em nome do Senador Rena
to Franco que, igualmente, recebeu este tipo de apelo, e se encontra 
ausente da Casa hoje e em cujo gabinete inclusive recebi a Comissão 
que veio da Ilha de Marajó. 

Dizia cu, Sr. Presidente, que transformava aquele protesto de 
proprietários ameaçados, que o tinham levado até nós, num apelo -
que acaba de ser feito também pelo Senador Cattete Pinheiro -ao 
nobre Ministro do Interior, Rangel Reis. Faço igualmente um apelo 
ao~residente do Banco da Amazônia, porque embora com S. S' não 
mantenha conta to mais íntimo em todos os momentos em que nos vi
mos, esses encontros foram sempre muito cordiais. 

Tenho a convicção de que o Presidente do Banco da Amazônia e 
a sua Dirctoria hão de analisar esse problema com um cuidado todo 
especial, muito particularmente depois das palavras ditas aqui no 
Senado; e muito especialmente depois da advertência feita pelo Sena
dor Cattete Pinheiro, com relação à possibilidade - que é nítida, 
que é óbvia, que é concreta- de uma pura e simples transferencia de 
propriedade.- que por muitos e muitos anos fói mantida, sabe Deus 
com que sacrifício - para outras mãos, que se beneficiarão das 
dificuldades conjunturais da economia brasileira - que todos nós 
conhecemos hoje. 

Eram estas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, as considerações 
que· queria fazer, em nome dos pequenos proprietários da Ilha de 
Marajó, muito especialmente aqueles do Município de Soure, que 
vieram até esta Casa na esperança de fazer do Senado Federal uma 
caixa de ressonãncia das suas aspirações, dos seus protestos, que 
transformamos em apelos ao Governo Federal, na área do Ministé
rio do Interior e, particularmente, do Banco da Amazônia. (Muito 
bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves} - Concedo a pala
vra ao nobre Senador Dirceu Cardoso. (Pausa.} 

S. Ex• não está presente. 

O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Sr. Presidente, pela ordem, 
peço a palavra para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Concederei a V. 
Ex•, na devida oportunidade. 

Com a palavra o nobre Senador Mauro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Pretendo submeter, hoje, à consideração desta Casa, proposição 
alterando norma contida na Lei n9 6.182, de I I de dezembro de 1974,· 
que "fixa a retribuição do Grupo-Magistério, do Serviço Civil da. 
União e das Autarquias Federais, e dá outras providencias", cuja 
vigência se iniciou a 13 de dezembro daquele ano. 

Os Auxiliares de Ensino, admitidos mediante concurso público, 
são obrigados a realizar curso de mestrado, sem o que os respectivos. 
contratos, após a denuência do prazo máximo de quatro anos, não 
mais poderão ser renovados. 

Ocorre que, em muitas Universidades, inexiste Curso de Mestra· 
do, impedindo aqueh:s docentes de cumprirem a exigência legal refe
rida. 

Se é certo que o projeto nesse tocante resguarda o interesse dos 
Auxiliares de Ensino, por outro lado as Universidades ver-se-ão 
impelidas a apressar a instalação dos aludidos Cursos, nos quais os 
mesmos se inscreverão, compulsoriamente, como agora se deseja." 

O projeto e a sua ampla justificação acham·se assim redigidos: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 235, DE 1976 

Altera a tei nY 6.182, de 11 de ·dezembro de 1974, e dá 
outras providências. 

Art. JY Os auxiliares de Ensino, contratados mediante concurso 
público, realizado anteriormente à Lei n9 6.182, de II de Dezembro 
de 1974, manter-se-ão em suas funções, mesmo após o decurso do 
prazo máximo legalmente estipulado no item I, do art. 14, do re
ferido diploma, até que a respectiva Universidade promova, no 
competente Departamento, Curso de Mestrado, no qual serão os 
mesmos inscritos compulsoriamente. 

Art. 2Y Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE)- Com imenso 
prazer, nobre Líder Senador Ruy Santos. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA} - Vou fazer o papel de 
advogado do diabo. Acredita V. Ex• que esse projeto passe na Comis
são de Constituição e Justiça? 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Nobre 
Senador, nada encontro que possa significar inconstitucionalidade 
ou injuridicidade no meu projeto, agora lido. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA}- f:, porém, matéria da ini
ciativa do Senhor Presidente da República. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE} - Nobre 
Senador, estou pretendendo impelir as Universidades a abrirem os 
respectivos Cursos de Mestrado. Na justificação do projeto, V. Ex• 
chegará à constatação de que o projeto 6 constitucional e jurídico. O 
que vem ocorrendo é o seguinte: Mui tas Universidades não pude
ram, até hoje, por negligência, ou qualquer outra razão que se preci
sa conhecer, diligênciar a abertura do respectivo Curso de Mestrado. 
Então, se um Auxiliar de Ensino do Departamento de Letras da Uni
versidade Federal da Bahia submeteu-se a concurso público e foi con
tratado só pode permanecer, nessa condição funcional, pelo espaço 
máximo de quatro anos, até que realize o Curso de Mestrado. 

Se a Universidade Federal da Bahia não instituir, . no 
competente Departamento, o Curso de Mestrado, esse professor será 
obrigado a deslocamento para o Rio de Janeiro ou São Paulo, a fim 
de cumprir essa exigência, que é expressa na Lei n9 6.182, de 1974. 

O Sr. Evelásio Vieira (MDB- SC)- Dá licença de um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE} - Com todo o 
prazer, nobre Senador Evelásio Vieira. 

O Sr. Evehisio Vieira (MDB - SC) - Senador Mauro Bene
vides, a iniciativa de V. Ex• é altamente salutar para o. Ensino 
brasileiro e, por isso, provavelmente, merecerá aprovação não do 
Comissão de Constituição e Justiça mas das mais Comissões.· 
Técnicas da Casa. Agora, possivelmente encontrará um obstáculo· 

. em Plenário, através do representante da Bahia, como tem 
acontecido em oportunidade várias. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE}- Nobre Senador 
Evelásio Vieira, não creio que o eminente Líder Ruy Santos se sinta 
estimulado a uma posição contrária a esta minha proposição. 
Quando S. Ex• realmente se inteirar do conteúdo do projeto, da sua 
ampla justificação, não há dúvida de que se incorporará àqueles que 
manifestará apoio franco e decidido a esta minha iniciativa. 
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O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- Permite um aparte, Ex•'? 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE) -Com todo o 
prazer. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - O nobre Senador 
Evelásio Vieira, como bom adivinho, está preveildo a minha posição. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Não acredito. 
Neste caso, o vaticínio vai falhar, porque V. Ex• haverá de ficar ao 
nosso lado, inclusive defendendo, em Plenário, o acolhimento da 
mat~ria. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE) -Com prazer, 
nobre Senador. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ)- Quero dar os parabéns 
a V. Ex~ pela iniciativa. Se por acaso o projeto de V. Ex• ferisse a 
letra da Constituição, de qualquer maneira seria uma contribuição 
de interesse para o Magistério; mas V. Ex~ está rigorosamente 
dentro do art. 56: "A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou 
comissão da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, ao 
Presidente da República e aos Tribunais Federais com jurisdição em 
todo o território nacional". Também não está V. Ex~ ferindo o 
art. 57: "Art. 57.. É da competência exclusiva do Presidente da 
República a iniciativa das leis que: I -disponham sobre matéria 
financeira; 11 -criem cargos, funções ou empregos públicos ou 
aumentem vencimentos ou a despesa pública; III -lixem ou 
modifiquem os efetivos das forças armadas;". Não está ferindo 
V. Ex~ nenhum desses dispositivos, mas fazendo uma proposta 
autorizativa e, ainda mais, não está criando. ~ verdade q~e esta 
Constituição é um verdadeiro torniquete; porque não permite a 
iniciativa no que tange ao funcionário público, à administração, à 
matéria financeira. A Constituição de 1946, era mais liberal, dava
nos uma frente mais ampla de trabalho. Mas V. Ex•, de qualquer 
maneira, merece o nosso aplauso e o nosso apoio. Realmente, o 
nobre Líder Ruy Santos está na posição dele. Faz a posição de half
back, não deixa passar nada. (Risos.) E, às vezes, até não quer que 
passe mesmo antes da apresentação. Veja V. Ex• como ele está 
tomando uma posição muito além daquela que lhe foi atribuída pela 
Aliança Renovadora Nacional. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Nobre Senador 
Benjamim Farah, agradeço realmente o aparte de V. Ex• e o apoio 
aos argumentos quejâ havia há pouco expendido. E posso, inclusive, 
testemunhar a V. Ex• que o nobre Líder Ruy Santos, inteirado do 
projeto e das razões que o inspiraram haverá de formar conosco, 
emprestando-nos a solidariedade da Maioria. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Permite V. Ex• um 

aparte'? 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Com todo o 
prazer, nobre Senador Ruy Santos. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA) -Veja V. Ex• o que é o 
Parlamento: V. Ex•, que é um jurista, apresenta um projeto cuja 
constitucionalidade está sendo discutida por dois m~dicos: um, 
pobre médico da roça e o outro, um brilhante professor de Medicina. 

O Sr. &njamim Farah (MDB - RJ) - V. Ex• é muito 
generoso, mas não estranho a posição de V. Ex•, porque, desde o 
tempo em que era Deputado, V. Ex• sempre foi assim. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Mas são dois 
médicos, nesta Casa, afeitos às lides parlamentares, e. portanU>.. em 
condiçõ~:s, sobretudo p.:la. clareza do tclüt>. há pouco enuncia.QQ. lk 
reconht:e~:rem sem dificu.kbclcs q\1\:· a ma\i:ria i: comtittlciona~. e 
jurídic:L 

A justilicaçào é a seguinte, Sr. Presidente: 
O projeto de lei que submetemos à apreciação desta Casa objeti-

a reparar uma injusta definição funcional çlos docentes auxiliares 
do Ensino, precisamente os que ingressaram mediante concurso 
público - efetivado ·antes da Lei nv 6.182 - c· colocados em 
desigualdade de condições relativamente aos seus colegas, muitos 
dos quais contratados sem concurso. 

O diploma legal referido em seu art. 21, estabelece a dispensa 
do Curso de Mestrado para inscrição em concurso de Assistente 
àqueles docentes que, à época da promulgação da aludida lei, 

. contassem 3 anos de estágio probatório. 
· ··. A equiparação ora pretendida não é total, prova evidente da 
validade que concedemos à capacitaçào do docente do 39 grau 
atravi:s do Curso de Mestrado, o que consideramos um dos pontos 
positivos da atual política do Ministério da Educação. 

Propomos tão-somente uma justa reparação que favorecesse 
aqueles auxiliares de Ensino, obrigados, subitamente, ao cumpri· 
mento da lei, vigente desde 1969, mas, até então não posta em execu
ção, cumprimento esse dificultado sobremaneira pela desproporção 
entre o número de vagas ofertadas pelos Cursos de Mestrado - os 
poucos existentes em todo o País- e a alta concentração de procura 
dos docentes atingidos pela obrigatoriedade. 

Por outro lado, os auxiliares de Ensino beneficiados pelo presen
te projeto de lei já se provaram capazes em duas oportunidades 
distintas: a primeira delas, quando, não somente foram aprovados, 
como igualmente classificados em concurso público. É justo admitir
se que a renovação de contrato, linda a 11 etapa de dois anos do está

·gio probatório, também se pode enquadrar como atestado dessa 
capacitação funcional. 

Vale salientar, ademais, que o que se deseja é a transferência de 
uma responsabilidade que, por sua natureza orgânica, deve ser da 
exclusiva competência da Universidade. 

Considere-se, ainda, que a medida ora proposta estaria 
estimulando a criação de novos Cursos de Mestrado, em consonân
cia com a política educacional que se busca observar. 

Por último, admitindo-se a rescisão de contrato dos atuais 
auxiliares de Ensino pelo não atendimento da comentada exigência 
legal, seriam eles substituídos por pessoas que dificilmente reuniriam 
condições de uma capacitação equivalente, mesmo porque a Lei nv 
6.182 sequer obriga a contratação de tais docentes mediante concur-
50. 

Em suma, os atuais auxiliares de Ensino não se dispensariam do 
Curso de Mestrado. 

O tempo de permanência como docente determinou uma situa
ção de estabilidade familiar e social, que lhes dificulta o deslocamen
to de seu domicílio, o que não ocorrerá com os futuros auxiliares. 

Ainda se pode considerar que a medida teria alcance econômi
co, dado que o Curso de Mestrado na sede possibilitaria o aproveita
mento do auxiliar matriculado, pelo menos parcialmente em obriga
ções docentes, reduzindo-se o gasto com substituição integral e paga
mento de bolsas no caso do deslocamento. 

Diante do exposto, é de esperar que o presente projeto venha a 
ser acolhido nas duas Casas do Congresso Nacional. 

Este, Sr. Presidente, o projeto e sua justificação que espero ver 
encontrar franca e decidida acolhida por parte das Comissões Técni
cas, e no final, pelo Plenário da Casa, e que encaminharei à Mesa, pa· 
ra, 'na forma regimental, V. Ex• mandar ler·no Expediente da próxi· 
ma Sessão Ordinária. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pala
vra ao nobre Sr. Senador Evelásio Vieira. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sen:1dores: 

Nas rodinhas de esquina, em qualquer ponto de reunião, numa 
conversação sobre esse oll aCI).Iele assunlo. sempre aflora e ganha 
maior di~ au:.nção e intaesse. a at.uJd situação económico-· 

----

:i 
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financeira, com uma preo~ação1fj'ofunda de empresários de todos 
os brasileiros. 

Há quem afirme que não atravessamos qualquer crise no campo 
económico-financeiro, que a inflação não tem o ritmo galopante que 
muitos atribuem. 

O fato é, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que coloco, no meu bol
so, mil cruzeiros e, no dia seguinte, não têm mais o mesmo valor, o 
mesmo poder de compra. 

Um grande dilema vive, de há muito, o Brasil: se diminuir as 
importações, para pôr em equilíbrio a balança comercial, terá 
forçosamente uma diminuição no ritmo de suas atividades económi
cas, o que provocará irremediavelmente uma instabilidade nos cam
pos político e social. Não reduzindo as importações- e elas, na sua 
maioria, são indispensáveis ao desenvolvimento, tais como máqui
nas, equipamentos, matérias-primas, etc.- ocorrerá os mesmos pro
blemas. 

O Brasil está naquela posição: se o homem corre, o bicho pega, 
se o homem fica, também o bicho pega. 

Nossa capacidade de endividamento está se exaurindo. Marcha: 
mos para uma dívida externa de vinte e oito bilhões de dólares. E, no 
próximo ano, mantido o ritmo atual, provavelmente chegaremos a 
trinta e cinco bilhões de dólares, 

As previsões são pessimistas- e vale lembrar que, no ano passa
do, neste mesmo período, altas autoridades federais afirmavam e 
faziam prognósticos de que a dívida externa, até o final de 1975, não 
ultrapassaria os 20 bilhões de dólares. Entretanto, chegou a 21 bi
lhões de dólares. Agora, o Ministro da Fazenda reconhece publica
mente que a nossa dívida externa ultrapassará os 27 bilhões de dó
lares e que,. repetimos, mantendo esse ritmo, atual marcha da bola de 
neve, chegaremos, provavelmente, aos 35 bilhões de dólares, a uma 
situação angustiante para o Brasil. 1 

Com essa dívida fantástica e crescente, dentre outros males, as 
empresas estrangeiras de grande porte aproveitam-se para pressionar 
o Governo, na tentativa de novas e maiores concessões. E poderemos 
negá-las, quando precisamos de mais empréstimos ou quando 
chegarmos ao ponto de termos de renegociá-los? f: a indagação. 
Respondemos: quer-nos parecer que teremos de aceitar as pressões e 
conceder novos privilégios a empresas multinacionais, a exemplo do 
que já ocorreu em passado não distante. 

O Governo Federal luta para eliminar, ou, pelo menos, abran
dar dificuldades tão graves no campo económico-financeiro? 
Respondemos que sim, mas apenas com medidas que não são as 
mais adequadas, as mais corretas, as mais justas, as mais interessan
tes ao progresso e, principalmente, ao desenvolvimento brasileiro. 
Usar medidas monetaristas, não domina a inflação, não diminui os 
graves problemas a níveis desejáveis. f: preciso, antes e acima de tu
do, medidas no setor da nossa estrutura, medidas de profundidade. f: 
preciso ir às causas dos nossos graves problemas que angustiam a to
das as classes sociais, que angustiam a própria Nação. 

Restringir o crédito, aumentar o custo do dinheiro para 36, 
40, 56% é aumentar a inflação e criar maiores dificuldades para os 
empresários, para o~ trabalhadores brasileiros, porque, na hora em 
que o empresário obtém o -empréstimo a custo tão elevado, obvia
mente ele irá aumentar o 'preço dos seus manufaturados, o que causa
rá uma aceleração ainda maior da inflação. Se ele não recorrer a esse 
dinheiro, em face do seu alto custo, estará a sua empresa se estagnan-. 
do, ou mesmo sofrendo até uma diminuição das suas atividades. 
Ampliando-se essa situação, ocorrerá o desemprego, e isso é profun
damente grave num País que tem, hoje, uma população de cento e 
dez milhões de habitantes, em sua maioria jovens. A cada ano, um 
grupo maior de jovens surge em busca de emprego, numa população 
que, dentro de vinte e quatro anos, aingirá duzentos milhões. Não 
havendo o crescimento de oportunidades de emprego, haverá, 
evidentemente, uma massa sempre maior na ociosidade partindo 
para a delinqUência, agravando-se os problemas sociais neste País. 

Restringir o crédito, aumentar o custo do dinheiro -repetimos 
- parece-nos nilo ser medida adequada, como estão a exigir as difi-

culdades brasileiras. Subsidianertos produtos de exportação é cor
reto, até certo ponto. Mas, o mais· apropriado é criar uma verdadeira 
infra-estrutura que dê sustentação aos preços dos nossos produtos 
industrializados, semi-industrializados e agrícolas, para que pos
samos oferecer por menores preços aos nossos consumidores, e, ao 
mesmo tempo, ter condições de sustentar a guerra competitiva lá 
fora. Se não aumentarmos os nossos índices de produtividade, se não 
aiC'Jnçarmos preços de custo menores, não poderemos aumentar as 
,.nossas exportações nos setores de manufaturados e semimanufatura
dos, para buscar um abrandamento do desnível da balança comer
cial. 

Exigir o depósito prévio de 100% sobre o valor das importações 
necessárias, por 360 dias, sem juros e correção monetária, também é 
medida que nos parece não ser certa, porque é outro fantástico 
instrumento causador de inflação galopante. Ademais, o depositante 
compulsório está sofrendo as conseqUências também da desvalori
zação do cruzeiro em relação ao dólar. 

É preciso, neste campo, investirmos nas pesquisas, na ciência, 
buscando uma tecnologia nossa, para diminuirmos as importações 
de bens de capital, de equipamentos. 

Há necessidade de dinamizarmos o Plano Nacional de Ferti
lizantes, instalando indústrias de adubos, para reduzir as importa
ções também nesse campo. 

Infelizmente, o Plano Nacional de Fertilizantes, quando deve
ria estar sendo acelerado, exatamente diminui a sua intensidade. 

O Brasil tem plenas condições de sair da difícil situação em que 
se encontra, em nosso entendimento. Para isso, é preciso a ação inte
ligente, lúcida, corajosa e rápida. 

Dentro dos próximos anos, não poderemos equilibrar nossa 
balança comercial com descoberta de petróleo em nosso território, 
assim como também com os nossos manufaturados e semimanufa
turados. O caminho é a agropecuária. Não estamos dizendo novi
dade e, sim, repetindo o que muitos mais categorizados já afir
maram. O se to r agro pecuário é essencial à nossa vida, tendo em vista 
a grandeza e o volume da nossa população, que já superou a 110 mi
lhões de habitantes e que vive, na sua maioria, subnutrida. Por outro 
lado, poderemos aumentar a produção agrícola para produzir mais 
ulimt'Jltaçào para os brasileiros, para criar excedentes, na busca de 
uma diminuição do desnível da nossa balança comercial. Para isso, 
existem oito milhões e meio de quilómetros quadrados, em grande 
parte à espera de aproveitamento. Registre-se a variedade de climas, 
que nos permite uma produção diversificada. Dolorosamente, a nos
sa produção agrícola é muito reduzida, se considerarmos nossa exten
são territorial e nossa população. Além de produzirmos pouco, o que 
produzimos, em regra, é com baixa produtividade. Podemos perfei
tamente multiplicar nossa produção vãrias vezes, mas é preciso uma 
série de medidas, que, repetidas vezes, temos dito nesta Casa. f: 
necessário estabelecer preços mínimos compensadores para todos os 
produtos da agropecuária brasileira, sem discriminação, como ocor
re atualmente; prestar assistência técnica, ampliar, e não reduzir o 
linanciamento, como se faz hoje; melhorar o sis.tema de transportes, 
principalmente na construção de estradas vicinais; reaparelhar nos
sos portos, criar uma rede de silos e armazéns adequada; construir, 
em quantidade suficiente, escolas para formação de técnicos de nível 
superior, e de nível médio, principalmente, que é um dos pontos críti
cos da produtividade da agricultura brasileira. 

O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Permite V. Ex• um aparte1 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC)- Ouço-o com mui
tu honra. 

O Sr. Leite Chaves (MDB - PR) - Estou lembrado de que, 
logo que chegamos aqui, tivemos oportunidade de tocar, pela 
primdra vez, na dívida externa, e recordo-me de que, quando se disse 
que ela estava em torno de 20 bilhões, houve uma profunda rcaçiio, 
inclusive du Liderança do Governo, pura negar os ,fatos. Hoje, ela 
nàCI tem mais condições para isso, porque a nossa divida externa está 
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nos limites a que V. Ex• alude, talvez maior. Veja só V. Ex• em que 
situação nos encontramos: na época do Presidente Juscelino 
Kubitschek, quando ele não conseguiu, para desenvqlver o Brasil, 
financiamentos externos, nem de I /4 do que o Governo atual obteve, 
S. Ex• tomou uma posição consciente - resolveu construir a indús
tria nacional a partir da inflação. Então, era um regime que haveria 
de corfviver com a própria inflação, quer dizer, a inflação não lhe fa. 
zia mal, porque ela estava visível, palpável, tratava-se de um sistema• 
de governo que deveria coexistir com ela. Vem a Revolução atual, e. 
estabelece outro critério. Lembra-se V. Ex• do princípio ·da Revolu
ção, quando houve milhares de falências no País, tudo isso para 
conter aquele avanço inflacionário, e as firmas passarem a viver num 
regime de estabilidade. Todas as leis foram feitas estabelecendo esses 
parâmetros de estabilidade.' A própria Lei de Locação atualmente 
vigente tinha já, coisa que nunca existiu no País, os critérios fixos de 
reajustamento de aluguéis. Deparamo-nos, a despeito de tudo isso, 
com inflação muito superior àquela da época do Presidente Juscelino 
Kubitschek, sendo que na época industrializãvamos alguma coisa, 
hoje não industrializamos nada, não houve nada a mais, cm substân
cia do que foi feito na época. Logo, no Governo de Juscelino podia 
haver inflação sem maior colapso, neste Governo, que era para não 
exisiir inflação, nós não podemos coexistir com ela; então, estamos 
marchando pura uma situação de extrema dificuldade. O Governo 
utual, através desses técnicos - os técnicos atuais, que se candida
tarem a vereadores não conseguem nem ser eleitos, pois quando vão 
tratar de utividades particulares vão para o fracasso, porque não são 
capazes - mas, esses técnicos têm alta posição nos governos atuais 
e, inclusive, quando saem dos Ministérios vão todos para grandes 
indústrias. Eles são hoje altos acionistas das grandes firmas 
nacionais e multinacionais. Então, eles fizeram esta coisa e nós nos 
encontramos nesta situação. Eles sempre defendiam a teoria de que 
se deve aumentar a produtividade ou a produção nacional. Não é 
nada disso. Podemós decuplicar essa produção c o Brasil continuará 
extremamente miserável como está, porque o problema não é de pro
dução, mas de distribuição de renda. Se nós decuplicarmos a pro
dueão ela continuará a. ser concentrada e nessa concentração é que 
está a violência; e não houve nada, nada mesmo, no sentido de se fa. 
zer com que a grande população marginalizada participe do esforço 
nacional. Estamos com 10% em situação maravilhosa e 90% do 
Brasil em situação de pânico, de pavor. E V. Ex• vê, quando a gente 
sai nessas eleições, como agora - inclusive no Paraná que é um 
Estudo muito rico da federação - nós encontramos outra imagem; 
parece até uma fotografia apagada, uma caracterização do que ele 
•foi nas suas esperanças e no seu esforço. De forma que V. Ex~ está 
abordando muito bem e muito oportunamente o problema do País. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- A intervenção de 
V. Ex', com dados objetivos, claros, enriquece o nosso pronun
ciamento. 

No período do Governo referido por V. Ex• os recursos eram 
aplicados em áreas reprodutivas; construía-se, principalmente, rodo
vias em áreas onde havia produção a ser transportada, investia-se em 
áreas reprodutivas. O grande erro, um dos grandes erros dos últimos 
Governos, foi investir em áreas que não são reprodutivas a curto pra
zo, a médio prazo: Transamazônica, Perimcntral-Nortc, Pan
Americana, Estrada da Madeira, Ponte Rio-Niterói, Estrada do 
Turismo, e este escândalo que se chama Rodovia dos Imigrantes. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Permite V. Ex• um 
aparte, nobre Senador? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Ouço V. Ex• com 
muita honra, Se11udor Jurbas Passarinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - Confesso que 
fiquei um pouco perplexo com a ousadia das afirmativas do nobre 
Senador Leite Chaves, nrus a minha perplexidade cresceu qaando V. 
Ex• as endossou e, mais, porque verifico que é dilicil, realmente, fa· 
zer-se História quando o interesse partidário se sobrepõe uos futos 

concretos. Se V. Ex• me permite eu tocaria, rapidamente, em alguns 
dos pontos, para que meu aparte não tique, apenas, em palavras. O 
nobre Senador Leite Chaves declarou que a inflação, agora, é maior 
do que no tempo do Presidente Juscelino. S. Ex• está equivocado; se 
ele recorrer a alguma estatística, a algumã série histórica que mostre 
as inflações brasileiras, vai verificar que num só ano do Governo do 
Presidente Juscelino Kubitschek nós tivemos acima de 52% de infla· 
ção. E, naquela altura, se atacava que uma das obras consideradas 
não reprodutivas, do Presidente Juscelino, era Brasília e a outra obra 

·er;~ a Belém-Brasília, que mereceu de um grande vulto desta Re· 
pública o nome de "Estradas das Onças", onde não havia nenhuma 
produção. E V. Ex• acabou de dizer que só se aplicava aonde havia 
produção garantida. Ao contrário! Foi uma estrada pioneira, estava 
justo, estava certo fazê-la, porque as rodovias passaram a substituir 
as ferrovias. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Eu falei a 
maioria, não disse todas, por isso que me lembrei da Belém-Brasília .. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- V. Ex1 citou algu
mas e mais ainda. Dizia ainda há pouco, por exemplo, o nobre cole
ga pelo Paraná, que no tempo do Presidente Juscelino havia indús
trias, que se aplicava. a industrialização, e que agora não há. 
industrialização nenhuma. Parece-me ser outro fruto da paixão 
partidária afirmar uma coisa dessas, porque é tão flagrante a falta de 
sustentação dessa afirmativa, que nós não precisaríamos senão 
chamar a atenção da consciência do nobre Senador. Ele mesmo se 
traiu, porque logo em seguida, dando o aparte V. Ex•, ele disse que 
os técnicos que estão aí, hoje, quando saem do Governo vão para 
altas indústrias. Ora, se há altas indústrias à vontade, em busca dos 
técnicos, é evidente que está havendo industrialização. O que todos 
nós, evidentemente, compreendemos, é que a face deste País come
çou a ser mudada através de um processo lento. Ainda há dias eu 
falava, no Sindicato dos Metalúrgicos, que ele tinha a oportunida
de, de, com isenção, fazer referência ao Presidente Getúlio Vargas, 
depois de 1930, ao Presidente Juscelino Kubitschek, e, antes dele, ao 
General Outra, que foi o primeiro Governo planejado que houve 
neste País, e não se fala. O primeiro planejamento do Governo, deste 
País, foi exatamente com o Presidente Outra, o Plano SAL TE, que 
era Saúde, Alimentação, Transporte e Energia. Foi o Presidente que 
deixou todas as refinarias de petróleo pagas, refinarias estatais, 
aumentou a Frota Nacional de Petroleiros de tal modo que ela pas
sou a ser maior do que toda a frota da Marinha Mercante brasileira, 
que, como se sabe, em grande parte, era resultante de navios alemães 
apresados da I Guerra Mundial. E a industrialização do Brasil está 
aí à vista, nobre Senador. Em todos os cantos; não foi apenas um 
objeto isolado de uma política do pranteado Presidente Juscelino. 
Quando V. Ex• fala, por exemplo, que a TRANSAMAZONICA é 
também uma obra suntuãria, me lembra os velhos ataques feitos à 
Belém-Brasília; dizia-se que era uína estrada para onças, mas, se 
V. Ex• fosse ao Estado do Pará, onde a TRANSAMAZÚNICA real· 
mente já existe, e visse como ·é que as margens dessa estrada estilo 
inteiramente absorvidas pela agricultura, - que não é apenas de 
subsistência, ao contrário, - V. Ex• verificl!ria que há reprodu ti· 
vidade. Não foi uma estrada construída pelo capricho de um tzar da 
Rússia para criar a linha da Trans-siberiana; ela se fez com um duplo 
objetivo, primeil'o com uma alta significação· de estadista que foi fa· 
zer uma rocadu de excesso populacional de uma área altamente 
povoada, como é o Nordeste, para uma área despovoada, corpo é a 
Amazônia. V. Ex• sabe que uma área despovouda, demograti
camente desértica, porque tem menos de 2 hab. pfkml, exerce um po
der de sucção que talvez a prtópria soberania nacional possa sofrer 
com isso. Então, havia um. duplo objetivo: transferir excedentes 
populacionais, sem violentâ·los, e ao mesmo tempo, colocar a área 
atravessudu pela TRANSAMAZONICA a serviço da economia 
regional, o que é expressivo para a Amazônia. As observações seriam 
essus; desculpem-me se as fiz num tom de desalento, mas, realmente, 
espunta-me que, às vezes, o interesse polltico-partidârio, sobretudo 
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próximo de eleições, possa fazer com que a verdade possa ser de tal 
modo desfigurada. 

() Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Senador Evelásio Vieira, 
se V. Ex• me permitisse, eu gostaria de responder a esse aparte; a 
oportunidade é esta. Em seguida V. Ex• continuaria. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (M DB- SC)- Pois não. 

O Sr. Leite Chaves (MDB - PR) - Evidentemente, eu disse 
que a inflação da época do Presidente Juscelino Kubitschek - que 
era um governo feito com base na inflação - foi menor do que a 
atual, E asseguro a V. Ex• que nisso não incidi em erro nenhum. E 
vou dizer por quê: se se considerar a inflação que se realizará de 31 
de dezembro do ano passado até este ano, teremos uma inflação de 
60%. O custo do dinheiro, como V. Ex• diz, com base em dados 
concretos, é da ordem de 60%, a despeito de todo o controle. E quero 
dizer a V. Ex• o seguinte: na ápoca do Presidente Juscelino 
Kubitschek os empréstimos foram poucos, não chegaram, sequer, a 
comprometer 5% do Produto Interno Bruto então existente. 
Atualmente os nossos empréstimos são de 22 bilhões de dólares. 
Saberia V. Ex• a quanto montaria a inflação se tivéssemos que 
pagar, agora, com emissões nossas, o valor desses empréstimos? A 
quanto chegaria essa inflação nacional se tívessemos agora que pagar 
os 22 bilhões de dólares, como ele, à época, pagava a custo de 
dinheiro emitido? De forma que a inflação é muito maior, sobretudo 
porque o sistema foi feito para coexistir com o regime, com a 
situação de estabilidade. E quanto à indústria, queremos dizer que as 
indústrias fundamentais vinham da época do Getúlio, porque 
fundamentalmente não houve grande indústria no Brasil. A indústria 
que apareceu foi 'a de adubos, em grande parte de multinacionais, 
para terem lucros de 850%, como foi denunciado aqui, pelo nobre 
Senador Paulo Brossard. Então, qual a indústria que houve? O que 
houve agora foi o seguinte: a indústria automobilística, que recebeu 
'uma proteção a tal ponto que mensalmente os automóveis- que são 
os piores do mundo, os feitos no Brasil- aumentam em 7% ao mês. 
Quando cai na mão do particular o preço cai por metade. E quando 
uma firma como a Fiat, recentemente, começou a lançar no mercado 
pequenos automóveis mas compatíveis com o poder aquisitivo 
brasileiro, e o preço foi estabelecido em condições razoáveis, ela 
recebeu uma pressão em dumping, das firmas aqui jã instaladas, para 
que ela não vendesse por aquele valor; deveria vender pelo mesmo 
preço de insuportável concorrência nacional. Muito obrigado a 
V. Ex• 

o SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Senador Jarbas 
Passarinho, o estado de alma de desalento citado por V. Ex• eu 
compreendo, diante da angústia dos coestaduanos. de V .. Ex•, da Ilha 
do Marajó. Mas digo a V. Ex• que sou um adm1~ad~~· não ap~nas 
do reflexo meteórico de V. Ex•, no debate, no rac1ocm1o ?a~ co1sas, 
na cultura, na inteligência, no talento de V. Ex•, no patr10t1smo de 
v. Ex• para com o Brasil. Sei perfeitament.e qu~ V. Ex• como 
Ministro da Educação procurou, lutou, para mvesur na educação, 
porque sabia e sabe que a educação é a via mais rápida de pro~oção 
do homem. V. Ex• sabia que com mais recursos na educa~ao, na 
instrução do brasileiro, na preparação do. brasileiro, o rendimento, 
a rentabilidade seria maior do que inveslir na 
TRANSAMAZONICA, de que investir nas obras que hâ pouco 
mencionei, porque eu tenho coragem de dizer: continuo conde· 
nando a construção da rodovia Brasília-Belém. Acho que naque!a 
éPQCa, Juscelino K.ubitschek, que tanta coisa boa fez para este ~r~s1l, 
deveria ter investido em outra área onde a reprodução fosse ma1s ms· 
tantânea. Tenho a nítida impressão de que o er~o .do Govern.o ve.m 
sendo na eleição das prioridades, dentre as pr1or1dades. nac1ona1s. 
Construir rodovias na área da Amazônia •. oncl-: temos as v1as naveg~
veis, é um erro, é um desperdício. Isto sena bom, certo, para u~ pa1s 
rico, não para um país pobre como o nosso. Dai cu ter fe1to a. 
referência. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- V. Ex• me honra
ria com mais um aparte? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Pois não, 
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - Eu recearia, 

apenas, perturbar a linha de prosseguimento do discurso de V. Ex• 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Não, porque é 
escrito. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) -A culpa não é de 
V. Ex•, é do assunto, e vejo, inclusive, que jâ hã outros Senadores 
desejosos de upartear V, E~ Senador, devo dizer·l~e que V. E~• 
constitui para mim uma das gratas surpresas desta legislatura. A pn· 
meira característica que eu admiro num homem é precisamente o 
'desassombro, quando esse desassombro é colocado a serviço de uma 
causa em que podemos até estar errados, mas nela acreditamos. Jã 
ouvi de V. Ex• aqui, frases repetidas, elas não foram escorregões da 
consciência de V. Ex• não fiscalizada devidamente, não, porque 
foram repetidas mais de uma vez. V. Ex• teve a coragem de, no 
campo da Educação, por exemplo, salientar'a injustiça, a iniqüidade 
ique há entre o estudo gratuito para uma minoria e o estudo p_ago 
para uma maioria. Talvez até no partido de V. Ex•, ~- Ex~ c~nst1t_ua 
uma espécie de ovelha negra nesse aspecto, porque 1sso nao e mUlto 
popular, e V, Ex• tem tido a coragem de afirmar. Eu respeito 
portanto muito a crítica que V. Ex• faz, e .a.gora mc.smo dá ~~a 
demonstração a mais, quando V. Ex• faz a cnuca à Belem-Bras1lla. 
Eu, por exemplo, no passado, achava que a ligação seria muito m~is 

'justificada se ela fosse feita através da antiga BR-33, Ela fosse fe1ta 
de Belém, via Maranhão, com o restante do centro de poder 
nacional. Por uma razão muito simples; é _que a BR-33 era 
conhecida desde os tempos dos índios tupis. Foi o trajeto feito pelos 
índios para chegarem até a região amazónica, e foi um trajeto que 

·Pedro Teixeira, um dos fundadores da cidade de Belém, utilizou para 
trazer a notícia da fundação da Cidade até São Luiz do Maranhão. 
Portanto não haveria surpresa nenhuma, ao passo que a Belém
Brasília construída diretamente partindo de Brasília para Belém, e 
vice-ver~a. que foram duas frentes de trabalho,· poderia causar 
imensa surpresa em 470 Km de floresta fechada onde jamais alguém 
havia pisado. Mas, hoje, eu me rendo à visão do Presidente, 
porque se nós tivéssemos f~it_o a lig.ação de Belém c.o.m o centro de 
poder nacional, - e prove1 1sto ate. para alg~ns mlllt~r.es, que era 
mais curta a distância do que atraves da Belem-Bras1lla chegar a 
São Paulo naquela época - nós não teríamos, possivelmente, 
integrado o centro ou o oeste brasilei~o na econ~mia e nas rique~as 
nacionais, e transformado de potenc1al em realidade. De mane1ra 
que eu vi, por exemplo, no dia em que prestamos uma justificadís
sima homenagem ao mestre Eugene Gudin, S. Ex• ser saudado pelo 
Vice-Líder do Partido de V. Ex•, o Senador Roberto Saturnino, 
que todos sabemos que diverge do Dr. Eugene Gudin do ponto de 
vista de filosofia de economia. No entanto prestou-lhe as home
nagens devidas, como pai da Ec?nomia brasilei~a, ou pel~ me~os ~os 
economistas brasileiros, mas salientou, no seu discurso, d1vergenc1as, 
e uma dessas divergências era, justamente, quando o Dr. Gudin não 
aceitava a construção de Brasília, pensava também que Brasília fora 
construída sob alto impacto inflacionário, c desnecessariamente ele 
até me lembra uma comparação que fazia, de que, com um décimo 
daquilo que se gastou em Brasília terfamos, por exemplo, articulado 
todos os nossos portos e as nossas frotas mercantes. Então, esse é o 
perito. Vou encerrar em homenagem ao discurso de V. Ex•, dizendo 
que, oportunamente, responderei ao aparte do meu ilustre colega 
pelo Paraná, que acho que incide em g.raves er~os. Sobretu?o, 
admira-me muito que S. Ex•, homem mu1to estud1oso, não sa1ba 
quais as indústrias novas que existem neste Pa!s a partir do Governo 
Juscelino Kubitschek. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Senador Jarbas 
Passarinho, aceitarei a iR&egração do Centro-Oeste, Pará, Bras!lia, 
nilo por rodovia mas por ferrovia. 
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Uma outra obra de )uscelino Kubitschek muito criticada mas 
da qual fui a favor, e provou-se rapidamente que foi a medida certa 
foi a construção de Brasília, auto-financiada; hoje uma projeção, 
•aqui, valendo 2 milhões de cruzeiros. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB-AM) - Permite V. Ex• um 
aparte'? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Senador Evandro 
Carreira, eu teria a maior honra e prazer em ouvi-lo, mas ainda 
'tenho um longo trajeto a palmilhár .para cumprir a minha missão 
mas, ao final, ouvirei a V. Ex• com a generosidade do nosso querido 
Presidente. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Pois não. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Prossigo, Sr. 
Presidente: 

- O preço de custo da soja americana, na fazenda, é superior à 
soja brasileira. Na hora do embarque no navio, entretanto, a nossa 
soja passa a custar preço superior à americana. Simplesmente porque 
aqui a· infra-estrtura comercial é altamente deficiente. As vias de 
transporte são precárias, grande é a carência de armazéns, silos, etc. 
E a soja, computando-se o grão e o farelo, hoje está no item número 
dois de nossas exportações. 

- Por falta de uma infra-estrutura comercial, as perdas das 
safras brasileiras oscilam entre 20 e 40%. A perda do milho é de 40% 
e do feijão í: de 30%. ~ por isso que estamos nos dias presentes, no
vamente, importando feijão do Chile e virá também do México. 

Precisamos mecanizar a nossa agricultura, buscando a maior 
produtividade. Infelizmente o Governo cstáreduzindo o crédito para 
esse setor. ~grande o número dC máquinas estocadas em Santa Cata
rina, Paraná, Rio qr.11nde .do Su.Le·São Pa11l.o. l:tá.coljlpradores, mas 
não há financiamento suficiente.:.... '· ,.;:~. ~ ..... ·-: •. .,..·.· .. · . 

A pecuária tem, tamb~m,'cont~ib~ldÇJ,eni~rjos.perfódos, para 
o aumento de nossas exportaçõés;· Entretanto, ~s~ setor não vem sen· 
do olhado com o interesse e o zelo necessários. No interior está 
ocorrendo matança indiscriminada de matrizes para abastecer, com 
carne de vaca, as cidades durante o período de entressafra. Equivale 
dizer: estamos plantando a escassez dos próximos anos. No momen
to, a Europa não está importando carne do Brasil, mas o fará, obriga· 
toriamente, a partir do próximo ano, porque a carne estocada, lá, es
tá chegando ao seu final. E a recente seca em vários países da Europa 
obrigou seus pecuaristas a abaterem seus animais por falta de forra· 
gem. 

Há falta de leite. Estamos importando-o da Polónia e do Cana· 
dá. Por quê? Porque o Governo continua olhando com desdém para 
a pecuária leiteira. Dado curioso a respeito: não se dá o estímulo, o 
apoio, não se oferecem os instrumentos necessários à expansão da 
pecuária leiteira neste País. E registre-se- a título de curiosidade, de 
ilustração- que a COBEC está importando leite do Canadá e vai en· 
tregar à COBAL ao preço de 5 cruzeiros o quilo; por sua vez, a 
COBAL vai entregar ao usineiro, às usinas de beneficiamento do lei
te, a 16 cruzeiros. A que preço chegará ao consumidor? ~ por isso 
que o índice de mortalidade infantil no Brasil cresce fantasticamente. 

A falta de um razoável - pelo menos razoável - funcionamen
to dos estoques reguladores dos nossos produtos agrícolas tem sido 
outro grave problema a aumentar nossas dificuldades. Exemplo pre· 
sente, o da soja. Sr. Presidente, Srs. Senadores, vendemos a soja para 
o exterior e agora estamos recomprando a soja para atender ao 
mercado interno; sistema de comercialização no Brasil deficiente, 
vulnerável. 

O Sr. Leite Chaves (MDB - PR) - E o café? Estamos 
comprando café: e açúcar. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Em tudo mais; 
mas nu soja e em outros produtos não temos um sistema de comerciu
lizaçào, ntlll hú uma sintonização. 

Temos a cuidar da economia do Brasil, das exportações e impor
tações: Ministério da Fazenda, Ministério da Agricultura, Ministério 
da Indústria e do Comércio; e temos um órgão, cm hierarquia, bem 
inferior, que é a CACEX, mas, na verdade, é quem ordena, quem co
manda a política de exportações neste País. Não há informações, não 
há dados a respeito daquilo que se produz, neste país. Desconhece-se. 

Criou-se a INTERBRÃS, para proceder a essa conexão entre 
produtores brasileiros c consumidores externos, idéia aflorada, nesta 

· -Casa, por homens do Movimento Democrático Brasileiro. 
Esta empresa, que deveria fazer esse trabalho da compra de pro

d.:tos brasileiros manufaturados e semimanufaturados, produtos 
agrícolas, e vender nos supermercados diretamente aos consumi
dores, isto é, pelos supermercados, na Europa, na Ásia e nos Estados 
Unidos, está fazendo simplesmente o que as intermediárias brasilei
ras faziam: vendendo para as tradings, das multinacionais. E o pior é 
que continuam duas empresas trabalhando em paralelo: COBEC e 
INTERBRÃS. Tenho informações de que o titular da INTERBRÃS 
í: um homem de idéias arejadas, é um homem ilustre, é um homem 
que tem sensibilidade e ·que tem um know-how excelente na comercia
lização. Entretanto, a INTERBRÃS não está cumprindo aquela mis
são como se esperava: Há necessidade ... 

O Sr.ltamar Franco (MDB- MG)- Permite V. Ex• um apar-
te? 

. O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - ... do Governo 
agir com seriedade e olhar para o setor das exportações. 

Ouço com prazer o Senador Itamar Franco. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Quando V. Ex• toca na 
INTERBRÃS, cabe-me registrar, aqui, Ex•, a minha defesa da 
INTERBRÃS. Fui um, dos que defenderam aqui, a sua criação. 
Conheço o titular da INTERBRÃS; c: seu· Vice-Presidente; jovem 
talentoso e profundo cónhecedor do comércio internacional, que é o 
Dr. Carlos Santana. V. Ex• citou, há pouco, o problema da soja, o 
que se passou em relação a soja na exportação para o Japão que a 
INTERBRÃS queria fazer, já negociada c, ao que parece impedida, 
por razões não esclarecidas, pela própria CACEX. Mas, de qualquer 
forma, Ex•, seria muito oportuno que o Senado Federal, através da 
sua Comissão de Economia, convidasse o Dr. Carlos Santana, para 
que ele pudesse dizer, mais de perto, ao Senado, da luta que ele está 
vivendo, sobretudo contras as multinacionais, neste País. Era o 
aparte que eu queria dar a V. Ex•, fazendo essa sugestão à Comissão 
de Economia, para que ouvisse o Vice-Presidente Carlos Santana, 
para demonstrar realmente o que a INTERBRÃS tem tentado fazer 
no comércio exterior brasileiro. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Eu, também, 
tenho tido informações de que o Sr. Carlos Santana é uma pessoa al
tamente credenciada, capaz para dirigir uma empresa desse porte. 

Entretanto, ela não está seguindo o seu verdadeiro caminho e a 
sugestão de V. Ex• é muito oportuna. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Eu pediria a 
V. Ex• que não concedesse mais apartes, porque V. Ex• deve ter pre
sente que está falando na Hora do Expediente, em que o tempo, 
realmente, é inferior àquele depois da Ordem do Dia, de modo que 
eu lhe pediria que não permitisse mais apartes, a fim de concluir o 
seu pronunciamento. 

O SR. EVE'-ÃSIO VIEIRA (MDB- SC)- Sr. Presidente, o 
Ceará, que povoou este Brasil, e com respeito, V. Ex• que povoa o 
meu coração, permita que eu ouça o coração do Amazonas, para 
finalizar. 

O Sr. Evnndro Carreiro (MDB- AM)- Eu serei breve, nobre 
Senador. É só para mais uma vez reiterar que V. Ex• tem razão 
quando se refere à TRANSAMAZONICA. Plenamente í: cavar 
buruco dentro d'águu. Agora mesmo, Tucuruí, com sua barragem, 
vai inundar I 50 quilómetros da estrada. Quer dizer, foi um projeto 
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feito sem consultar o Projeto de Tucuruí. Agora, quanto à Belém
Brasília, nobre Senador, esta é que é a estrada de segurança nacional; 
ela e a 364. Agora, quando os apedeutas se referem à 319, Porto 
Velho-Manaus, como estrada de segurança nacional, estão dizendo 
tolice; a estrada de segurança nacional é a Belém-Brasília. Também 
a 364, a Cuíabá-Porto Velho. Era só isso, nobre Senador. Muito 
agradecido. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Muito obrigado a 
V. Ex• 

Sr. Presidente, encerro, então, o meu pronunciamento obser
vando falhas no campo económico-financeiro e apresentando simul
taneamente aquelas sugestões, no nosso entendimento, que devem 
ser acolhidas no sentido do abrandamento das dificuldades, nesse 
setor, em nosso País, (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wílson Gonçalves) - Para uma breve 
comunicação, tem a palavra o nobre Senador Leite Chaves. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR. Para uma comunicação. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Anteontem, em aparte, tive oportunidade de fazer alusão a uma 
televisão, no Paraná, que estava se excedendo na promoção ilegal de 
candidatos do Partido do Governo. 

Essa televisão, dizia, fora adquirida por um grupo ligado a seto
res de grupos oficiais, com o dinheiro da Caixa Económica, com o di
nheiro do trabalhador e se estava pagando com promoções dessa na
tureza, recebendo propagandas do Estado, abusivamente e, em 
troco, anunciando o candidato oficial. Isso nós dizíamos em aparte. 
porque o ass.unto estava sendo ventilado nesta Casa. 

Agora, Sr. Presidente, recebo um telegrama de Londrina, do 
Presidente do Diretório Municipal do MDB de Londrina, nos seguin· 
tes termos: 

··comunico vossência diretório municipal Londrina 
MDB ingressou juízo eleitoral representação contra Televi
são Coroados Canal Três face sistemático desrespeito legisla
ção eleitoral favor candidato sublegenda ARENA três. 
Solicito companheiro denunciar abusos canais competentes e 
tribuna do Senado Federal. Segue correio cópia representa
ção. Saudações. 

Josí: Alencar Soares Cordeiro - Presidente comissão 
executiva Diretório Municipal MDB Londrina" 

No instante em que eu fazia esta denúncia, Sr. Presidente, adstri
to que estou a nada afirmar sem que seja com base em fatos concre
tos, já tinha conhecimento da profusa documentação em que esta 
representação haveria de se estribar, documentação esta .que passou 
a instruir o próprio processo. Mais ainda, tinha conhecimento dos fa
tos, da maneira abusiva como o órgão de TV difundiu o ca; • .:lídato, 
em desrespeito à Lei e à própria consciência jurídica e moral nacio
nal, que repde tudo isso. 

Trazendo ess~ fato ao conhecimento de V. Ex• e da Casa, não te
nho outro interesse'sênào o de cumprir o dever de me manifestar, co
mo representante do Estado do Paraná, contra todos esses abusos, 
sobretudo partindo de setores vinculados ao setor oficial, o primeiro 
que se levante no Pais, a dizer que cumpre a lei e a ordem. 

Muito obrigado a V, Ex• (Muito bem!) 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Peço a palavra, co
mo Líder, Sr. Presidente. ·. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pala
vra ao nobre Senador Jarbas Passarinho,que falará como Líder. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA. Como Líder 
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadon:s: 

O discurso feito com a honestidade que í: peculiar ao nobre 
Senador por Santa Catarina, proporcionou algumas discussões que a 

nós, da Bancada do partido majoritário, parece conveniente desdo
brar agora mesmo. 

"Dizia, no aparte que dei ainda há pouco, que responderia ao no
bre Senador Leite ·Chaves, sobretudo a algumas de suas afirmativas 
que me parecem em completa dissonância da realidade. Vou come
çar pj:lo problema da dívida externa, Sr. Presidente. 

Recordo-me que aqui, neste local de onde estou falando, certa 
vez o nobre Senador Virgílio Távora deu uma explicação ao nobre 
Senador Leite Chaves a respeito do percentual do Produto Nacional 
Bruto brasileiro envolvido na dívida externa. O nobre Senador pelo 
Paraná havia afirmado que a dívida externa brasileira aproximava-se 
dos 30% do Produto Nacional Bruto. Os dados foram, no estilo do 
nobre Senador Virgílio Távora, oferecidos a posteriori. Todos nós po
demos compulsar o relatório do Banco Central, estudos feitos pela 
Fundação Getúlio Vargas, que considero uma fundação 
supra partidária- considero até uma falta de patriotismo atacar-se a 
Fundação Getúlio Vargas porque ela é uma instituição que não serve 
a Governos, serve realmente ao Brasil. No compulsar desses dados 
podemos nos deter num índice importante para analisar o que é dívi
da externa e qual a sua repercussão em relação à riqueza nacional, ou 
à pobreza nacional. A isto se chama índi~:e de solvência: é tomar-se a 
dívida externa bruta; subtrair dessa dívida externa bruta as reservas 
disponíveis; ficar com a dívida externa líquida, como numerador; c 
colocar, como denominador, as exportações anuais, consideradas pa
ra um ano. O resultado dessa operação - que oxalá para nós fosse 
uma fração própria e não imprópria - tem sido, ao longo dos tem
pos, um raio x perfeito para a análise do comportamento da econo
mia brasileira. 

Ao fim do ano de 1973, desde que existem essas estatísticas- é 
evidente que estou me referindo aqui, de surpresa, aos dados levanta
dos pelo nobre Senador pelo Paraná e portanto não estou documen
tado, mas poderei me documentar a qualquer momento, para garan
tir, respaldar o que estou afirmando - atingimos o melhor índice de 
solvência da dívida externa brasileira. Significava 1,04, o que queria 
dizer, portanto, que toda a dívida brasileira seria paga P.ela exporta
ção de um único ano, mais 0,04 de um ano, ou seja, 4 centésimos de 
um ano. 

Ao fim do período do Governo do Dr. João Goulart, a dívida 
éxterna brasileira atingia, neste índice, a 2,6; e infelizmente é verdade 
que nós nos encaminhamos, a partir do fim do ano passado para este 
ano, para um agravamento deste índice: em vez de 1,04 chegamos a 

· 1,8; 2,1; 2,4; mas com uma diferença ainda muito grande, Sr. 
Presidente, em relação ao que afirma, sobretudo, não o ilustre Sena
dor por Santa Catarina, mas, sim, pelo Paraná, uma diferença muito 
grande em relação à divida externa do passado, mesmo no período 
do Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira: é que temos que ana
lisar, paralelamente ao índice de solvência, o perfil da dívida. Qual é, 
nesse perfil, a obrigação imediatista quanto ao pagamento? Eu posso 
afirmar que, em 1964, a dívida brasileira exigia um pagamento, num 
só ano, de 40% do seu total, e, em três anos, de todo o seu valor, o 
que obrigou - é um fato histórico e todo o Brasil o conhece - o 
Governo do Presidente Castello Branco a tentar obter moratória e 
remanejamento da dívida junto aos nossos credores, o que era uma 
posição bastante incómoda para o Brasil. Não existe, hoje, esta 
ameaça. 1': evidente que nós devemos mais. Devemos mais, porque o 
nosso Produto Nacional Bruto, o que era, naquela altura, de 40 
bilhões de dólares é, hoje, de IIO bilhões de dólares. 

Eu devo pouco, Sr, Presidente; e me envergonho de dever 
pouco. Oxalá pudesse eu dever como devem, talvez, o Sr. Senador 
Leite _Chaves ou o Sr. Senador Paulo Brossard, para falar daqueles 
que tem um património muito maior que o meu. Então, é evidente 
q~~ a dívida í: relacionada com a capacidade de poder pagar; e a 
d1V1da externa brasileira, portanto - como ainda hoje disse o Sr. 
Ministro Mário Henrique Simonsen - está amedrontando muito 
menos os investidores externos e os analistas do Banco Mundial, do 
que alguns brasileiros. 

. .. .,.-... ...--
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O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Tanto que estão 
querendo investir mais. 

O SR .• JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- E a prova 
é que acabam de investir mais. Inclusive, agora, o Japão, um país 
que, em termos económicos, pudesse ser considerado um projeto 
inviável, por ser um país de pequena superfície e com uma população 
ruzoável, mas com recursos naturais escassos, dispõe, hoje, de 
grande tecnologia e capital; então, ele está fazendo a transferência 
desse capital e, graças a isso, lá na nossa Amazônia, nós vamos ter 
mais uma daquelas indústrias que passaram despercebidas aos olhos" 
atilados do nosso ilustre companheiro do Paraná, que é uma · 
indústria de base, a hidrelétrica que nós construiremos lá em 
Tucuruí. Depois, evidentemente, do Presidente Juscelino 
Kubitschek, que teve a grande virtude da construção de algumas 
delas, inclusive Três Marias, chegamos a construir a quinta mais 
importante hidrelétrica do mundo, que era a hidrelétrica de Ilha 
Solteira. E agora estamos com uma binacional construindo a mais 
importante hidrelétrica do mundo. 

Mas, isso passa despercebido, quando se trata, possivelmente, 
de colocar - como eu disse - a crítica partidária acima da própria 
realidade. 

O Sr. Evelásio Vieira (MDB - SC) - V. Ex• permite um 
aparte, nobre Senador? 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA) - Ouço, 
com muito prazer, V. Ex• 

O Sr. Evelásio Vieira (MDB - SC) - Senador Jarbas 
Passarinho, a nossa dívida, no início do ano, estava na ordem de 21 
bilhões de dólares; vamos, provavelmente, a 28, porque o próprio 
Ministro da Fazenda, que ficou surpreendido com a surpresa da 
innação reinante no Brasil, reconhece publicamente. Mantido esse 
ritmo, iremos a 35 bilhões de dólares no próximo ano. Ora, a bola de 
neve está aumentando. Não temos capacidade, com os nossos 
manufaturados, nem com semiinanufaturados, nem com minérios, 
de diminuir esse desnível. Parece-me que o caminho certo é enfrentá
lo at-ravés dos produtos da agropecuária. Veja V. Ex• que a soja,. 
que há poucos anos não tinha expressão, hoje, está ocupando o 
segundo lugar, se nós incluirmos grãos e farelo. Na situação em que 
se vai, se não houver uma modificação estrutural, o problema não 
será a innação, o problema serão as exportações, será o desnível da 
balança. Muito obrigado a V. Ex• 

O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- V. Ex• me permite? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Darei .o 
aparte imediato ao Senador Ruy Santos; mas, eu queria dizer ao 
Senador Evelásio Vieira que podemos dizer, com a maior honestida
de, que o Governo deve ter a mesma preocupação que V. Ex• está 
tendo. Não há dúvida nenhuma. 

É evidente que o crescimento da dívida externa pode chegar a 
um momento em que caracterizará uma esp.écíe, assim, de massa 
critica de natureza financeira, que preocupa, sem dúvida alguma, o 
País. Isto é fora de qualquer dúvida, tanto que percebemos que o 
Governo insiste na necessidade de incentivar as exportações. E não é 
por outra razão que as minidesvalorizações do cruzeiro se dão com 
mais freqUência, agora, para poder garantir que os produtos internos 
não sejam gravosos, no sentido do passado, isto é, que 'eles possam 
competir com os de igual natureza no mercado internacional. 

Portanto, V. Ex• tem razão em dizer que se acendeu uma luz, 
uma luz amarela, pelo menos, uma luz de advertência em relação ao 
crescimento da dívida externa. Mas não se pode dizer, honestamente, 
que o quadro da dívida externa brasileira, hoje, seja muito pior do 
que era há 15 ou 20 anos. Este é o ponto que estou sustentando. 

Vtja V. Ex• a grande diferença: enquanto o Presidente Juscelin~ 
Kubitschck de Oliveira pretendeu fazer a industrialização· 
do País u partir da substituição das importações, as indústrias que. 
colocou eram em lugar daquelas de que éramos obrigados a comprar 

lá fora; ele contava com uma base de exportação muito pequena; não 
pussávamos de pouco mais de um bilhão de dólares e o grande 
produtor de divisas era o café. A qualquer momento em que havia 
gcudas cm Santa Catarina, no Paraná do Senador Leite Chaves, ou 
em São Paulo, li cá vamos à mercê dos nossos credores. 

Hoje, felizmente, a diversilicação da pauta de exportações faz 
com que o Brasil já tenha essa credibilidade a que se referiu o 
Senador Ruy Santos e que, agora mesmo, estú comprovada, numa 
visitu do Senhor Presidente ao Japão, com o resultado - c estamos 
todos nós, brasileiros, tomando ciência do fato -, com o resultado 

·de 25 bilhões de cruzeiros de empréstimo. 

O Sr. Evelásio Vieira (M DB- SC)- A que preço'? 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - A preço 
muito bom, Senador. Neste caso, diria preço muito bom, porque a 
preço de troca, a preço de minério de ferro, a preço do próprio soja, 
a que V. Ex~ se referiu. 

Então, não é apenas - como ainda há pouco se dizia - um 
endividamento em termos de empréstimos, que são, realmente, a 
pior forma de entrada de capital estrangeiro no País. A melhor 
forma é o investimento. E a melhor de todas é a troca. Ainda antes 
de sair do Brasil, o Ministro da Indústria e do Comércio chegou a 
declarar: Não nos interessa o empréstimo. O que nos interessa, 
sobretudo, é o linanciamento, através também da capacidade de 
pagamento em recursos brasileiros disponíveis desde logo. 

E temos esses recursos, porque não é só a Vale do Rio Doce ou 
também Carajás. Quando esta entrar em funcionamento, está 
previsto um dimensionamento inicial de 25 milhões de toneladas de 
ferro por ano. E não só sob a forma de minério bruto de ferro, como 
na forma dt minério já scmi-índustrializado, na pelotização. Em 
conseqUência, o probltma é- como V. Ex• disse -de chamar a 
atenção pura o problema de se preocupar com o problema, O Gover
no deve estar preocupado, como também está preocupado com a 
marcha innacionária. 

O Sr. Evelásio Vieira (MDB- SC)- Senador, r~pidamente. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA)- Pois não. 
Com prazer. 

O Sr. Evelásio Vieira (MDB- SC)- V. Ex• pode informar
talvez seja difícil, mas atrevo-me a isto - em que preço estamos 
negociando o soja com o Japão. Sei que os Estados Unidos querem 
comprar a 200 cruzeiros todo o soja brasileiro da safra do próximo 
ano, quando sabemos que o produto ultrapassará essa faixa. Será 
que com os japoneses também está sendo negociado a 200 cruzeiros? 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) -
Evidentemente não tenho uma resposta pronta para V. Ex•, mas sei 
que o Governo não se recusaria a dá-la. 

V. Ex~ já levantou o véu do problema. A partir do momento em 
que chegumos à posição de segundo produtor de soja do mundo, 
excluídos, talvez, aqueles que não entram na estatística mundial, e já 
agora depois dos Estados Unidos, com cerca da metade da produção· 
da nação americana- lO milhões de tonelada por ano- é evidente 
·que começamos a preocupar o mercado mundial. Assim, a tentativa 
de comprar, para fazer o monopólio nas fases boas de comerciali
zação, é jogo válido do capitalismo mundial. O que não é válido é 
nos entregarmos. 

Não sei qual a posição exata, mas creio que a Liderança dará a 
V. Ex• resposta em tempo oportuno. 

Ouço o nobre Senador Ruy Santos. 

O Sr. Ruy Sant~ (ARENA- BA)- V. Ex• vai-me permitir. 
Pela segunda vez se estranha, nesta Casa, a surpresa do Ministro 
Henrique Simonsen quanto à innação. Mas não há motivo para se 
estranhar a surpresa do Ministro. É que se ficou só na leitura da 
manchete. A estranheza do Ministro é que os meios aplicados, e que 
são os meios normais para a contenção da inflação, niio estavam 
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dando resultados esperados. Sua surpresa era essa mesma surpresa 
que nós, médicos, no tempo em que exercíamos a atividade- tínha
mos quando lançávamos mão de todos os recursos para debelar u·m 
mal e nada conseguíamos. Às vezes, tratava-se de erro de diagnósti
co. Contudo, no caso da innação brasileira, não se trata de problema 
de erro de diagnóstico. A innação existe, os recursos tradicionais 
estão sendo aplicados, mas não se obtém o êxito esperado dentro 
desse setor. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG)- E princípio elementar 
de economia i; o problema da innação. Num processo de grande 
inflação, torna-se difícil obter recursos a longo prazo. V. Ex• sabe 
disso muito bem. Por exemplo, o nobre colega falou no problema 
japonês. O Japão conseguiu dar o salto grande que conseguiu, sobre
tudo no setor económico -e obteve poucos recursos no exterior
não só através do problema da educação, mas principalmente 
porque buscou uma captação no exterior, sobretudo para a infra-es
trutura ferroviária. Em outro sentido, como o Estado japonês obteve 
recursos? Na poupança interna. O problema da innaçào nos preo
cupa. Uma inflação confessada isso que é importante - de 44%, 
torna-se de difícil prognóstico futuro, sobretudo, Senador Jarbas 
Passarinho, se nos lembrarmos que, no início do Governo Geisel, se 
falava que se tentaria conter o resíduo innacionário em 15%. 
Estamos, cm 1976, com uma innação confessada de 44%. Se me per
mite ainda, para terminar, em relação à observação do Senador 
Evelásio Vieira: por que a comercialização de soja brasileira com o 
Japão preocupa, por exemplo, o produtor americano? - Por que é 
possível que o Governo brasileiro · consiga colocar a soja em 
melhores condições junto ao Japão, pois, utilizando os navios da 
DOCENA VE, evidentemente fica mais barato o frete. Por isso, pode 
tornar-se uma comercialização que venha a preocupar, realmente, os 
produtores americanos. Este meu ap~rte, lembrando que a dívida 
externa nos preocupa, como também nos preocupa a importação 
de petróleo e, sobretudo, de bens de capital, que hoje ultrapassa uma 
barreira difícil de ser contida. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- V. Ex• permite-me um 
aparte? 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Já darei o 
aparte, com muita honra. 

Senador Roy Santos, eu acrescentaria um fato: em grande parte, 
foi uma opção. O Brasil tomou uma opção. Os países industrializa
dos, por exemplo, que tiveram não só ameaça, como innação grande 
- o Japão chegou a ter 30% de innação em 1964 - os países 
industrializados resolveram o problema no prazo de 12 a 18 meses. 
Como? Drasticamente, criando um problema. Ainda ontem as 
televisões brasileiras informavam a ocorrência de protestos, de 

·greves na indústria automobilística dos Estados Unidos, para forçar 
o aumento de oferta de emprego, pois os Estados Unidos chegaram a 
ter 5 milhões de desempregados- aliás, se não estou equivocado, 8 
milhões de desempregados, praticamente quadro igual ao da grande 
recessão de 1929. 

Possivelmente o Brasil poderia ter reduzido, drasticamente, os 
seus números de innação anual, se tivesse adotado esse tipo de solu
ção, chamada cirúrgica. No entanto, nosso País preferiu conviver 
com a innação, não deixando que o crescimento do Produto Na
cional Bruto caísse a zero. Daí por que, provavelmente, poderemos 
ter crescimento maior do que o do ano passado. Para mim será uma 
surpresa, porque esperava que· este ano fosse mais crítico. Em 
compensação, a innação está sendo indicada- não nos 60% a que se 
refere o nobre Senador Leite Chaves -, a innação, pelos dados da 
Fundação Getúlio Vargas, pelos dados dos órgãos responsáveis 
deste País, nos últimos doze meses, em 44%. Evidentemente, é sinal 
grave para nós. Mesmo 44% é sinal grave. Por quê? Porque, infeliz
mente, trata-se de inflação ascendente. No primeiro ano do Governo 
do Presidente Castello Branco, a innação atingiu 82%. Foi um sinal 
excelente, porque a expectativa de innação era de 144%. Se ela desce 
a 80%, há um decréscimo. 

No momento em que chegamos a 20 ou a pouco menos de 20, t;. 
outra vez temos uma retomada do processo innacionário a mais de 
40%, é evidente que esse fato preocupa as autoridades financeiras na
cionais. 

Ouço o aparte do nobre Senador Itamar Franco. 

o Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Não pretendia perturbar 
V. Ex• ... 

O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA- PA)- O aparte 
de V. Ex• não me perturba. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- ... mas tive, incialmente, 
certa preocupação, já corrigida por V. Ex•, com a sua brilhante 
inteligência. 

O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Muito 
obrigado. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- 1: que, quando analisava 
a dívida externa brasileira, jâ atingindo, ao que parece, a casa dos 
vinte e sete bilhões de dólares, V. Ex• se mostrava assim despreo
cupado, mas, logo em seguida, mostrou, realmente, essa preo
cupação crescente: com uma dívida externa da ordem de vinte e sete 
bilhões de dóalres, a coisa se torna séria para o País. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Sem dú
vida. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Nobre 
Senador Itamar Franco, nunca será demais testemunhar a alegria 
com que debato com V. Ex•, porque, em primeiro lugar, não encon
tro nenhum tipo de "repolho" em seu raciocínio, em que estejam 
escondidas artimanhas para um orador inexperiente como eu. (Não 
apoiado!) Então, fácil discutir com V. Ex•, porque fazemos ambos, 
como com outros colegas desta Casa, uma discussão impregnada de 
espírito brasileiro, com uma preocupação com a Nação e não com a 
preocupação, de tecer loas ao Governo, se o Governo não as 
merecer, assim como V. Ex•s com certeza não farão críticas que 
sejam indevidas. Por exemplo, V. Ex• jâ verificou que, de fato, não 
estou tranqUilo em relação ao endividamento nacional, e, muito 
mcnos, cm relação à innação. Sei que é uma opção que o Governo to
mou, e só há uma garantia para nós: que o Governo vença, com as 
medidas que está adotando, a espiral innacionária, que o ponto 

. a picai da curva se modifique. Em vez de ascendente, passa a ser des-
cendente. É possível que aconteça, espera-se, espera baseado em 
dados concretos, científicos, que aconteça, a partir das medidas 
tomadas pelo próprio Governo. 

Relativamente ao problema do Japão, talvez passado desper
cebido de V. Ex•, homem tão estudioso, fato especial, que até entrou 
para o al)edotário internacional. Dizia-se que o mel.hor que poderia 
acontecer no mundo era guerrear com os Estados Unidos e por ele 
ser derrotado, pois, em seguida, os Estados Unidos se encarregariam 
de tratar das finanças do derrotado de uma maneira tal, que este 
atingiria o apogeu que não tinha conhecido antes. 

Conhecemos o fenômeno duplo - o Plano Marshall, na 
Europa, e o Plano de Apoio ao Japão, ao chamado Consulado do 
Gcneral MacArthur. Realmente, o Japão, foi altamente beneficiado 
por investimentos maciços a fundo perdido, para a sua recuperação 
inicial. Como salientou bem o Senador Evelâsio Vieira, e V. Ex• 
repetiu, possuindo o Japão um know-how precioso, o da educação, 
quc sé transforma em tecnologia, ele precisava apenas de um impulso 
para reorganizar uma área arrasada e, a partir daí, produzir o que se 
chamou de "o milagre japonês". Portanto, sem grandes recursos 
naturais, tem o Japão, sobretudo no campo da tecnologia, uma agres
sividade:, uma capacidade de penetração que lhe garantirão, por 
muito tempo, mesmo sem ser produtor de petróleo, enfrentar uma 
crise desse combustível, como o faz atualmente. Jú Brasil não. A 
partir do momento em que, em vez de gastarmos oitocentos milhões 
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de dólares no pagamento de combustíveis líquidos, fomos obr!gados 
a passar para três bilhões- e dizem-me, agora, que passaremos, tal· 
vez, dos quatro bilhões - i: evidente que foram sacrificados as di· 
visas que ~:ram g~:radas, principalmente por essa variedade de pro· 
dutos a serem exportados. Daí a extroversão da economia brasileira. 

O Sr. Itamar Franco·(MDB- MG)- Senador Jarbas Pas· 
sarinho, me permite'? 

O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Estou 
vendo a luz da mesa do Sr. Presidente, um notável Presidente d~sta 
Casa c não quero contribuir para ser censurado. De maneira que ou· 
virei, muito rapidamente, V. Ex•, para depois fazer uma conclusão 
final sobre a Transamazónica. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Apenas para lembrar 
que a nossa exportação de minério é feita a preço vil. O Brasil expor· 
ta o seu minério a preço vil, e vai importar o aço. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Mas, 
nobre Senador Itamar Franco, aí o problema não é nosso, não é por· 
que queiramos entregar o produto por preço vil, existe um duping no 
mundo ... 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Não é só isso. Estamos 
discutindo a questão da instalação de duas siderúrgicas em Minas 
Gerais, c uma delas há seis anos. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Em parte 
dou razão a V.Ex• No entanto, na hora em que quiséssemos fazer, 
por exemplo, da exportação do minério de ferro, mesmo peletizado, 
um produto de pressão sobre o comprador, a Austrália acabaria 
conosco, pois que, situado muito mais perto do Japão ofereceria esse 
produto por preço muito menor. Eu me dou ainda por muito feliz 
por estarmos alcançando essa cotação no mercado. 

Se o Sr. Presidente me permite, ouço o nobre Senador Evelásio 
Vieira. antes de concluir. 

O Sr. E'elásio Vieira (MDB- SC)- Nobre Senador Jarbas 
Passarinho, acredito, em razão de nossas potencialidades, na rc· 
cuperação do Brasil .. Nosso País encontrará a sua destinação. 
Entretanto, i: preciso sairmos das medidas monetaristas como, por 
exemplo, o depósito compulsório, a desvalorização do cruzeiro. A 
desvalorização do cruzeiro é boa medida para as nossas expor~ações, 
mas aumenta o ónus daquele que contraiu o empréstimo para a sua 
expansão industrial. Quando Ministro da Educação e Cultura, 
V. Ex• com a Reforma do Ensino, preconiza muito bem, criando as 
escolas de ensino profissionalizante, que até hoje não estamos 
praticando. Se o fizéssemos, teríamos mão-de-obra qualificada para 
aumentar o índice de produtividade no setor dos manufaturados. Aí 
é que reside o grande problema. Outros brasileiros já enxergaram, 
mas o Governo continua insensível à questão. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Sr. Presi· 
dente, pelo império da hora, tenho que concluir. Aliás, generosa· 
mente, V. Ex• me permitiu ultrapassasse um pouco. E não posso 
concluir sem uma palavra, que dou com muita tristeza, pela ausên· 
cia, no plenário, do nobre Senador pelo Amazonas, Evandro Car· 
reira. S. ·Ex• disse, num arroubo- e o arroubo lhe é muito comum e 
muito próprio '""" que a Transamazõnica significou "cavar buracos 
n'água". De tal modo S. Ex• tem a paixão pela água da nossa imen· 
sa bacia hidrográfica que mesmo fala em água quando se trata de 
uma ligação entre Marabá e Alta mira, e todos sabemos que essa liga· 
cão se raz a cent~nus de quilõmetros da calha do Rio Amazonas. 

Era Ministro da Educação, e quando fiz duas viagens àquela rc· 
gião , e posso dizer que, em certos aspectos, palmilhei a Transamazô· 
nica,' verifiquei a transformação imensa daquela região para a agri· 
cultura c até para uma indústria incipiente que o INCRA lâjá come· 
cava a montar. Lu vi patrícios nossos, inclusive do Rio Grande do 
Sul, de um Município chamado Tenente Portela, c também conter· 
rüneos do Senador Leite Chaves e de outros colegas, sairem de seus 

rincõcs pura construir uma vida melhor na Transamazõnica, graças à 
capacidade que ela oferece para a produção de produtos agrícolas. 

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

COMPARECEM MA/SOS SRS. SENADORES: 

José Guiomard - José Esteves - Fausto Castelo-Branco -
Jessi: Freire- Paulo Guerra- Arnon de Melo- Luiz Cavalcante 
-Augusto Franco- Gilvan Rocha- Heitor Dias- Luiz Viana
João Calmon - Nelson Carneiro - Magalhães Pinto - Orestes 

Quércia- Otto Lehmann. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - O projeto de lei 
de autoria do nobre Senador Mauro Benevides c por S. Ex• justifica
do da tribuna, será publicado c encaminhado às Comissões de 
Constituição e Justiça, de Educação c Cultura e de Serviço Público 
Civil. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Sobre a mesa, 
projeto de lei que será lido pelo Sr. (9-Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJ[TO DE LEI DO SENADO N9 236, DE 1976 

Concede ao piloto comercial autônomo o direito de 
contribuir, autonomamente, para a Previdência Social. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. (9 O piloto comercial que exerça suas funções, 
autonomamente, em aeronaves de qualquer tipo c mediante salário, 
para fins particulares ou em serviços especializados, poderá 
contribuir para o Instituto Nacional de Previdência Social, na 
categoria de autónomo. 

§ (9 Os serviços especializados a que se refere este artigo são 
aqueles indicados na Portaria n9 6, de IS de janeiro de 1968, do De· 

,,parlamento de Aeronáutica Civil do Ministério da Aeronáutica, e 
'dizem respeito às atividades aéreas para fins de aerofotogrametria, 
inspeção, propaganda, serviços agrícolas, prospecção, assistência 
mi:dica c outras que lhes sejam semelhantes. 

Art. 29 O benefício desta lei não exclui as vantagens da 
aposentadoria especial que caibam aos pilotos comerciais 
autõnomos pela sua condição de aeronautas, nos termos da Lei n9 
3.807, de 26 de agosto de 1960, que regulamentou a profissão de 
aeronauta, e legislação complementar. 

Art. 39 Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

.Justificação 

O Piloto privado que não tenha encontrado oportunidades no 
mercado de trabalho oferecido pelo hoje restrito clube das empresas 
de navegação aérea comercial,· é desviado, no seu campo 
profissional, para atividades particulares ou, quando muito, para 
aquelas tarefas que o DAC denomina de Serviços Aéreos Especializa· 
dos, que englobam, entre outros, os de aerofotogrametria, 
prospecção, propaganda e serviços agrícolas. E o fazem, na maioria, 
na condição de autõnomos pois nem todos possuem . vínculo 
empregatício, tal o exíguo número de companhias organizadas que 
exploram aqueles setorcs. 

Assim, prestam serviços eventuais, autonomamente, embora 
mediante salário, a entidades diversas, mas não gozam, como seus 
colegas empregados nas grandes empresas exploradoras de linhas 
regulares, do privilégio de contribuir para efeito de aposentadoria 
sobre mais de um salário. 

Tal discriminação não se justifica, mormente sabendo-se que 
ambos correm idênticos riscos, os mais variados, capazes de afastá
los do exercício profissional de maneira inesperada, sendo múltiplas 
igualmente, além desses riscos, as causas de origem clínica - como 
deficiências visuais ou cardíacas, por exemplo - que podem torná
los, ainda jovens, definitivamentc.incapazes para a aviação. Por isso, 

'·' ~--·- ·~ 
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é: preciso que se assegure aos pilotos privados o mesmo direito a uma 
aposentadoria condigna. 

f: o que objetiva a presente proposição. 
Sala das Sessões, 17 de setembro de 1976.- Leite Chaves. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI NY 3.807, DE 26 DE AGOSTO DE 1960 

Dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social. 

••• o ••••• o o •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• •• • • • • 'o ••••••••••• o o ••••••••••••••••••••••••• 

• 'o •••• '' ••••• o ••••••• o o ••• o ••••••••••••• o ••••••• o •• 

( Ã.1· Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação 
Social.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - O projeto lido 
será publicado e remetido às comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. JY
Secretário. 

S,ão lidos e aprovados os seguintes: 

REQUERIMENTO NY 466, DE 1976 

Nos termos do artigo 313 do Regimento Interno, requeiro 
dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto 
de Resolução nY 92,-de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
lvaiporã (PR) a elevar o montante de sua dívida consolidada, a fim 
de que figure na Ordem do Dia da Sessão seguinte. 

Sala das Sessões, 17 de setembro de 1976.- Jarbas Passarinho. 

REQUERIMENTO NY 4fi7, DE 1976 

Nos termos do artigo 313 do Regimento Interno, requeiro 
dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto 
de Resolução nY 94, de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Mairinque a remanejar parcela do empréstimo autorizado pela 
Resolução nY 95, de 5 de dezembro de 1975, do Senado Federal, a 
fim de que figure na Ordem do Dia da Sessão seguinte. 

Sala das Sessões, 17 de setembro de 1976. -Jarbas Passarinho. 

REQUERIMENTO NY 468, DE 1976 

Nos termos do artigo 313 do Regimento Interno, requeiro 
dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto 
de Resolução nY 95, de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
ljui (RS) a realizar operação de crédito, a fim de que figure na Or- · 
dem do Dia da Sessão seguinte. 

Sala das Sessões, 17 de setembro de 1976.- Jarbas Passarinho. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - As matérias a que 
se referem os requerimentos aprovados figurarão na Ordem do Dia 
da Sessão seguinte. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - A Presidência 
convoca Sessão Extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 
minutos, destinada à apreciação dos Projetas de Resolução nYs 92, 94 
e 95, de 1976. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Passa-se it 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

Votaçtto, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n'' 102, de 1975-Complement:tr. do Senhor Senador Nelson 
Carneiro. que dispõe sobrt: a obtenção de empréstimos sim
ples pelos Servidores Públicos uo Programa de Formação do 
l';llritminin do Serviu o r I'Ctblico. tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob nYs 4 a 6, de 1976, 
das Com issõcs: 

-de Constituição e Justiça; 
- de Serviço Público Civil; e 
- de Finanças. 

A votação do presente projeto foi adiada, em virtude de requeri
mento aprovado pelo Plenário quando de sua inclusão na Ordem do 
Dia da Sessão de 9 do corrente. 

O Regimento Interno, entretanto, no§ 29, do art. 310, combina
do com o art. 350, permite um segundo adiamento por prazo não 
superior a 30 dias . 

Com esse objctivo, foi encaminhado à mesa requerimento que 
v ui ser lido pelo Sr. Primeiro-Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO NY 469, DE 1976 

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 nY 102, de 1975-Complementar, que dispõe sobre a 
obtenção de empréstimos simples pelos Servidores Públicos ao 
Programa de Formação do Patrimõnio do Servidor Público, a fim de 
ser feita na Sessão de 14 de outubro. 

SuJa das Sessões, 17 de setembro de 1976.- Jarbas Passarinho. 

O SR. !'RESIDENTE (Wilson Gonçalves)- De acordo com a 
deliberação do Plenário, a matéria figurará na Ordem do Dia da 
Sessão de 14 de outubro. 

O SR.l'RESIDENTE (Wilson Gonçalves) -Item 2: 

Votação, em turno único, do Requerimento nY 428, de 
1976, do Senhor Senador Lourival Baptista, solicitando a 
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso 
proferido pelo General-de-Exército Argus Lima, por ocasião 
de sua posse no Comando do IV Exército. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será feita a transcrição solicitada. 

E O SEGUINTE O DISCURSO CUJA TRANS
CRIÇÃO E SOLICITADA: 

"Ao assumir o comando do IV Exército quero, desde lo
go, proclamar o quanto me sinto honrado pela confiança em 
mim depositada pelos Excelentíssimos Senhores Presidente 
da República, General Ernesto Geisel, e Ministro do 
Exército, General Sylvio Couto Coelho da Frota, conferindo
me tão relevante cargo, apôs ter-me sido outorgado o maior 
galardão a que pode aspirar um soldado, qual seja, o acesso 
ao posto máximo da hierarquia militar. 

"Cumpre-me. proclamar, também que acima dessa hon
ra e desse galardão, coloco, em pensamento e espírito, a exata 
compreensão da enorme gama de responsabilidades que, a 
partir de agora, terei sobre os ombros, verdadeiro desafio, 
mus delas, em momento algum ou em qualquer 
circunstância, não me eximirei ou abdicarei. 

"Já tive a oportunidade, a ventura mesmo, de conhecer, 
~m pormenor, parte da imensa área do IV Exército, com seus 
inúmeros, variados e complexos problemas, quando à testa 
da Scxtu Região Militar. 

"De outra parte, liga-me ao Nordeste sentimento de 
especial carinho e afetividade, posto que. meu saudoso pai, 
também militar, nasceu no Ceará, num tranqüilo e acolhedor 
sitio em Mecejana. 

"Tenho, portanto, orgulho em afirmar que embora 
nusctdo nas plagas do Rio Grunde do Sul, considero-me, 
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também, permitam dizê-lo, nordestino. E mais do que isso, 
corre, cm minhas veias, o sangue das três raças que, 
amalgamadas de forma admirável e "sui-generis", forjaram 
esse País continente, e que, aqui, no passado remoto, deram a 
primeira c nwis bela demonstração de brasilidade,-cxpulsan
do o invasor estrangeiro. 

"Essas circunstâncias, entre outras, me impulsionam, 
me estimulam para o exercício da função. 

"Sei que nesse mister irei necessitar da cooperação de 
muitos, melhor diria de todos, meus comandados, 
companheiros das Forças irmãs, integrantes das forças 
auxiliares, governadores, autoridades dos diferentes níveis .e 
setorcs de atividade, clero, imprensa, corpo docente e 
discente do meio estudantil, enfim, repito, de todos, até do 
mais simples e humilde dos homens. 

"Não tenho dúvida de que essa cooperação jamais me 
será negada. 

"Em contrapartida, a todos darei minha modesta 
colaboração, certo de que, com esse mútuo relacionamento, 
poderemos juntos realizar algo de valioso, com vistas ao bem 
comum. Será a nossa singela porém leal, espontânea e 
patriótica participação no hercúleo esforço que se realiza 
nesse Pais, a partir da Revolução de 64, no sentido de 
mc:lhorar, em todos os quadrantes do Brasil, as condições de 
vida do homem e preparar, adequadamente, nossos filhos 
para assumirem, no futuro próximo, as responsabilidades de 
conduzirem esta Nação, em crescente ritmo de ordem e 
progresso. 

"Reconheço não ser fácil a caminhada, por isso mesmo 
fascinante. 

"Tenho a vaidade, permita-me, de conhecer as regiões 
geográficas do País, seja através de estudos, seja por ter servi
do cm apreciável parte de todas elas. Entendo, assim, o nosso 
homem e, paralelamente, estou a par do elevado e patriótico 
propósito que anima o Governo da Revolução. Desta forma, 
minha fé nos destinos do País é plena, total, por isso que 
fundamenta-se no valor do homem e na imensa potencialida
de do território." 

"Certo estou de que, em prazo médio, possíveis dificuldades e 
obstáculos, de origem interna ou externa, serão superados, e al
cançaremos a meta de colocar e projetar o Brasil, para todo e 
sempre, em posição de destaque no conjunto das nações. 

"O homem, vi-o em toda parte, em particular na imensa 
Amazônia, aparentando um pigmeu, quando em confronto com a 
vastidão de água e o compacto da floresta, mas, em verdade, um gi
gante, sobrepondo-se àquele mundo hostil. Aqui, vi-o e o verei, mais 
uma vez, sofrido, face às condições adversas do tempo, porém, um 
forte, na magistral caracterização de Euclides da Cunha. 

"O Governo, sinto-o ciente e consciente de seu relevante papel, 
seguindo, com firmeza, obstinação e dignidade, os rumos delineados 
pelo Movimento de 64, objetivo, idóneo e autêntico nos seus mí
nimos a tos. 

"Vejo-o, ainda. realizando trabalho sério, profundo, realista e 
racional, não raro, face à parcimónia de meios, forçado a estabelecer 
prioridades adequadas que, via de regra, não contentam a todos ou 
muitos, seja por egoísmo puro, seja por desconhecimento dos proble
mas nacionais em toda sua extensão e realidade. 

"Aceita, como tem demonstrado a cada passo, a crítica constru
tiva, porém não pode tolerar, ele próprio, e todos que, de algum mo
do, purticiparam da Revolução ou à ela se integraram, a contestação, 
particularmente quando se manifesta, velada ou ostensivamente, 
com respaldo de doutrinas exóticas, uma delas, a comunista, como 
bem guardamos na memória, por pouco não levou o País ao caos. 

"De outra forma, como não poderia ser diferente, continua a 
dar túnictt ao combate à subversão, h ... je vestida, de formu 
subliminar c maquiavi:licu._com os mais variados matizes de roupa
gem, tentando inliltrar-se em todos os selares da atividade. Cumpre, 

portunto, pe.rmaneccrmos atentos às variadas formus de subversão. 
Dispostos estamos a correr todos os riscos para enfrentá-la e esmagá
la, surja onde surgir. Mantemos, com especial carinho, a recordação 
dos companheiros (não foram poucos), que, nesse mister, remota ou 
recentemente, deram suas vidas em holocausto. Agir de forma di
ferente seria a mais vil traição, à memória desses bravos. 

"Aspiramos, desejamos ardentemente mesmo, viver num regime 
democrático, posto que a democracia está na consciência e índole do 
nosso povo. Todavia, a democracia que vislumbramos não é, 
necessariamente, tíbia, omissa, rastejante, pusilânime, inerte e 
inerme, que trema à simples citação de "slogans" pré-fabricados, ten
do em base, capciosamente, liberdade e direitos humanos. Esque
cem, ou melhor, propositadamente escondem os trêfegos defensores 
dessa linha, aos menos avisados, que liberdade e direitos emanam do 
Estado. Este, sim, é que outorga ao homem tais privilégios, conse
qUentemente não pode, ele, o Estado, ser subalterno a semelhantes 
prerrogativas, sob pena de ficar caracterizada a anarquia. De resto, 
tal linha democrática só leva ao suicídio e, necessariamente, para ele, 
suicídio, o povo brasileiro não tem qualquer vocação. 

"Lutamos, sim, por uma democracia enérgica, atuante, altanei
ra, corajosa, dinâmica, provida dos instrumentos adequados à sua 
autodefesa. Por certo, garantirá liberdade e direitos, mas, igualmen
te, cobrará deveres. Esta foi a escolha da Revolução. Todos os gover
nos dela saídos têm perseguido, sem cessar, esse propósito. Não 
obstante, com relativa freqUência, notamos campanhas de increduli
dade c desconfiança, dirigidas por alguns setores, o que retrata 
inominável má fé e clamorosa injustiça. 

"O mundo aí está mostrando, a cada dia, o triste destino das 
democracius que, lírica e ingenuamente, optaram pelo primeiro siste
ma. Foram impotentes. parâ resistir ao apetite pantagruélico do 
comunismo internacional. 

"Em toda a parte que o comunismo conseguiu se apossar do 
poder, implantou ferrenhas ditaduras; criou uma classe minoritária e 
fechada de privilegiados; gerou monstruoso capitalismo, que é o 
absoluto Estado. 

"Os exemplos aí estão aos nossos olhos. Só não vê quem não 
quer, por omissão deliberada ou desinteresse, e, para não ser injusto, 
poucos de boa-fé, que ainda os há. 

"Por tudo isso, imperioso se torna reiterar, sempre e sempre, até 
à sociedade, o que vem sendo afirmado desde março de 64: Revolu
ção não apenas foi; antes é e será. 

"Dentro deste contexto, a nós do Exército, irmanados com os 
valorosos companheiros da Marinha e Aeronáutica, cumpre, com 
base na Constituição e orientados pelos princípios fundamentais da 
Revolução de que o eminente Presidente Geisel, nosso chefe 
supremo, é lídimo intérprete, produzir segurança, em prol do 
desenvolvimento. 

"Eis aí, meus comandados, aquiio que poderia definir como 
din:triz geral de comando. 

"Quanto à específica, do nosso dia-a-dia, já de muito esta fixada 
e vem sendo aperfeiçoada pelos ilustres antecessores meus, muitos 
deles antigos chefes, mestres ou amigos dos bancos escolares, apenas, 
como ~ m1tural, introduzirei, se for o caso, alterações de somenos, 
decorrentes de meu feitio pessoal de ser, sem, contudo, mutilar a 
essência. Vale dizer, as linhas mestras permanecerão intactas e as 
ordens cm pleno vigor. 

"General Serpa: recebo de suas mãos honradas o comando do 
IV Exército. Lamento apenas, e aqui ficam minhas escusas, que o 
acidente que sofri o tenha desviado, mais tempo do que o previsto, 
de duas já tão importantes e complexas tarefas de Comandante da 
Sétima RM/7' DE. Contudo, essa circunstância trouxe reflexos alta
mente positivos. ~que, serviu para robustecer, ainda mais, o elevado 
conceito que desfruta, com tanta justiça, no meio de superiores, 
pares e subordinados, que o reconhecem como autêntico chefe e 
líder, de cuja valiosa colaboração não desejo prescindir. 
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"Ao eminente Ministro Sylvio Frota, meus agradecimentos pela 
honra que me dá presidindo, mais uma vez, ato de passagem de 
comando de que sou parte. 

"Ao General Fritz, Chefe do Estado Maior do Exército. até há 
pouco meu chefe direto na CPO, c amigo dilcto de tantos anos, a 
satisfação em vê-lo aqui, para trazer o seu fraterno abraço. Ao Gene
ral Bento, Chefe de Gabinete do Ministro, o tril:-uto de minha grande 
amizade e o prazer que me dá sua presença. 

"Aos meus generais e comandados em geral, oficiais e praças, a 
certeza de que, a partir de agora, juntos, prosseguiremos, diutur
namentc, na senda do cumprimento do dever, com os olhos sempre 
voltados para a eficiência da instituição a que pertencemos o engran
decimento da Pátria. 

''Aos companheiros das Forças irmãs, alguns velhos amigos, ti 
satisfação prévia do contato e relacionamento constantes que have
rá entre nús, no equacionamento de nossas tarefas específicas e co
muns. 

"Aos que prestigiam este ato, governadores, autoridades outras 
dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, de nível federal, esta
dual e municipal, clero, entidades e associações presentes ou repre
sentadas, imprensa em geral, nas trés modalidades, amigos· daqui ou 
de outros Estados, enfim, a todos reunidos neste local, o meu profun
do agradecimento, com a afirmação de que os portões de meu Quar
tel General estarão, com imenso prazer, permanentemente abertos 
para recebê-los. 

"Resta-me, finalmente, declarar que, pelo esforço próprio, com 
a colaboração de todos e, sobretudo, com a proteçào de Deus, espero 
levar a bom termo a honrosa missão a mim atribuída." 

rio. 

O SR. I'RESIOENTE (Wilson Gonçalves) -Item 3: 
I 

Discussão, cm turno único, da Emenda da Câmara dos 
Deputados ao Projeto de Lei do Senado n9 26, de 1968 (nY 
Ul67·B/68, naquela Casa), que dá nova redução ao § J9 do 
art. 449 da Consolidação das Leis do Trabalho, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n9s 571 e 572, de 
1976, das Comissões: 

-de Constituição e Justiça; e 
-de Legislação Social. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. IY-Secretá-

f: lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO NY470, DE 197.Ó 

Nos termos do art. 310, alínea c, do Regimento Interno, requei
ro adiamento da discussão da Emenda da Câmara ao Projeto de Lei 
do Senado nY 26, de 1968, que dá nova redução ao§ J9 do artigo 449 
da Consolidação das Leis do Trabalho, a fim de ser' feita na Sessão 
de 15 de outubro. 

Sala das Smões, 17 de setembro de 1976. -Jarbas Passarinho. 
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - De acordo com a 

deliberação do Plenârio, a matéria figurarâ na Sessão de 15 de 
outubro. 

O SR.I'RESIUENTE (Wilson Gonçalves) -Item 4: 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Sena
do nY 66, de 1976, do Senhor Senador Cattete Pinheiro. que 
altera a redução do art. 301 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob nYs 659 a 661, de 
1976, das Comissões: 

-de Constituiçiio e Justiça; 
- de l.egislaçào Social; t> 

-de Saúde. 

Em discussão o Projeto, em segundo turno. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-lo, encerro a 

discussilo. (Pausa.) 

Enccrruda. 
O projeto é dado como definitivamente ·aprovado, nos 

do art. 315 do Regim•:nto Interno. 
O projeto irú à Comissão de Redução. 

O SR. I'RESIDE:'IJ'fE (Wilson Gonçalves) -Item 5: 

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de 
Senado nY 145, de IY76, do Senhor Senador Itamar 
4ue tlutoriza o Poder Executivo a transferir para o 
Mariano Procópio, o Vagão de Transporte Pessoal 
pelo Imperador Pedro li, tendo 

PARECERES, sob nYs 706, 707 e 708, de 1976, 
Comissões: 

- de Constituição c Justiça, pela constitucionalidade 
juridicidadc; ~ 

-de Transportes, C'omunicações e Obras Públicas, 
rúvcl: c 

-de Educ11ção e Cultura, favorável, com voto 
do Senhor Senador Helvídio Nunes. 

A matéria foi incluída na Ordem do Diu, em virtude de 
de interstício concedida na Sessão anterior. 

Em discussão o projeto, cm primeiro turno. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-lo, 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer 

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto voltará oportunamente à Ordem do Dia, em 

turno regimental. 

É o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO OE LEI DO SENADO NY 145, DE 1976 

Autoriza o l'odcr Executivo a transferir para o 
1\lariano l'rocópio o vagàl) de transporte pessoal utilizado 
Imperador Dom Pedro II. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. Jl' É o Poder Executivo autorizado a tomar as nrrwitiP.nrio• 

neccssúrias à transferência, por doação ou qualquer outro meio 
tilienaçào admitido em direito, do vagão de transporte pessoal, 
lizado pelo Imperador Dom Pedro 11, presentemente à disposição 
Rede Ferroviária Federal S.A .. para o Museu Mariano p.,,~~.~:~ 
localizado na cidade de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais. 

Art. 2•1 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3Y Revogam-se as disposições em contrário. · 

O SR. I'RES(!)E~TE (Wilson Gonçalves) -Item 6: 

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar 
juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento 
do Projeto de Lei do Senado nY II, de 1976, do 
Senador Orestes Quércia, que introduz modificações 
Consolidaçf1o das Lds do Trabalho, aprovada pelo "~•·r~r.n. 
Lei nY 5.452. de I~ de maio de 1943. tendo 

PARECER, sob nY 639, de 1976, da Comissão: 
- dc Constituição e Justiça, pela injuridicidade, com 

voto vencido dos Senhores Senadores Nelson Crneiro 
Dirceu Cmdoso. 

Em discussão o projeto quanto àjuridicidade. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da paluvru, 

encerrar a discussão. (Pausa.) 
l:nccrruda. 
Vai-se proceder i1 votaçf10. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto 

sent:~dos. (Pausu.) 
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Está rejeitado. 
A matéria será arquivada. 

É o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N9J1, DE 1976 

"lntrodu1. modificações na Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n9 5.452, de J9 de maio 
de 194.1" 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 O art. 566 da Consolidação das Leis do Trabalho; 
suprimido o parágrafo único que lhe foi acrescentado pela Lei 
nY 6.128, de 6 de novembro de 1974, passa a vigorar com a seguinte 
redução: 

"Art. 566. Não podem sindicalizar-se os servidores do 
Estado c os das Autarquias." 

Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3Y Revogam-se as disposições em contrário, especial

mente a Lei n9 6.128, de 6 de novembro de 1974. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Esgotada a maté
ria constante da Ordem do Dia. 

Sobre a mesa, redução final do Projeto de Lei do Senado n9 66, 
de 1976, aprovado na Ordem do Dia da presente Sessão e que, nos 
termos do parágrafo único do art. 355 do Regimento Interno, se não 
houver objcçf1o do Plenário, será lida pelo Sr. 19-Secretário. (Pausa.) 

É lida a seguinte 

PARECER NY7S3, DE 1976 
Comissão de Redução 

Redaçào final do Projeto de Lei do Senado n9 66, de 1976. 

Relator: Senador Mendes Canale 

A Comissão apresenta a redução final do Projeto de Lei do 
Senado n9 66, de 1976, que altera a redação do art. 30 I da 
Consolidação das Leis do Trabalho. 

Sala das Comissões, 17 de setembro de 1976. - Renato Franco, 
Presidente- Mendes Canale, Relator- José Lindoso. 

ANEXO AO PARECER N9 753, DE 1976 

Redução final do Projeto de Lei do Senado n9 66, de 
1976, que altera a redaçào do art. 301 da Consolidação das 
Leis do Trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. IY O art. 301 da Consolidação das Leis do Trabalho 
passa a vigorar com a seguinte redaçào: 

"Art. 301. O trabalho no subsolo somente serà 
permitido a homens, com idade compreendida entre 18 
(dezoito) e 50 (cinqUenta) anos, assegurada a transferência 
para a superfície nos termos do artigo anterior." 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

O SR. !'RESIDENTE (Wilson Gonçalves) - O parecer vai à 
publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. J9-Secretá-
rio. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N9 471, DE 1976 

J\, ... ~rmos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispen· 
sa de publicação. para im~diata discussão e votação, da redução linal 
do Projeto de Lei do Senado n9 66, de 1976. 

Sala das S,' .ies, 17 de setembro de 1976. - J urbas Passarinho. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Aprovado o 
requerimento, passa-se à imediata apreciação da redução final. 

Em discussão a redução final. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou 

encerrar a discussão. (Pausa.) 
Encerrada. 
Vai-se proceder à votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer senta· 

dos. (Pausa.) 
Está aprovada. 
A matér!u vai à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Ainda há orado
res inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Agenor Maria. 

OSR. AGENOR MARIA PRONUNCIA DISCURSO 
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ 
PUBLICA DO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pala
vra ao nobre Senador Leite Chaves. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR. Pronuncia o seguinte dis
curso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Há poucos instantes, em aparte ao Senador Evelásio Vieira, 
assegurávamos, em previsão, segundo os nossos cálculos, que a infla
ção seria da ordem de 60% no Pais, de dezembro do ano passado até 
31 de dezembro deste ano. 

O Senador Jarbas Passarinho, falando pela Liderança, contes
tou este dado. Disse que não era verdade, que a inflação seria da or
dem de 44% e não 60%. Mas, S. Ex• se referiu aos 12 últimos meses, 
isto é, de setembro deste ano a setembro do ano passado, isto é, que 
neste espaço de tempo já houve a ocorrência de 44%, quando re
feríamos que até dezembro seria de 60%. E, da maneira como S. Ex• 
contestou, daria a entender que estaríamos afirmando uma inverda
de, ou que haveria divergência profunda entre a minha afirmação e a 
afirmação de S. Ex• 

Entretanto, a mim pessoalmente, e mesmo em seu pronuncia
mento, S. Ex• admitiu que essa inflação corresponde ao período de 
um ano, completando de setembro do ano passado ao deste ano, 
enquanto que a nossa, é uma previsão que irá até dezembro do ano 
que vem. 

Eram essas as explicações que queria dar, em catáter pessoal, 
para o que V. Ex• possibilitou inscrever-me. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito grato a V; Ex• 
(Muito bem!) 

O SR. !'RESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Concedo a pala
vra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOUIHVAL BAPT!Sl'A (ARENA- SE. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

No dia 20 de agosto passado, comentei a decisão da 
PETROBRÃS de criar a MINEROBRÃS, para dar início imediato à 
xploração das enormes jazidas de potássio de Sergipe. 

Essa decisão foi agora referendada pelo Conselho Nacional do 
Petróleo. que tem na sua presidência, o General Oziel Almeida 
Costa, ilustre filho de Sergipe, em reunião realizada na última terça
feira. E segundo informações do Conselho, dentro de 30 dias a nova 
empresa estará organizada, com condições de logo iniciar suas ativi
dades, lixando sua sede em Aracaju. 

A criação dessa nova subsidiária da PETROBRÃS, tornou-se 
necessária para a solução do problema, que envolvia a exploração e 
industrialização do potássio sergipano. 

No Congresso Nacional tramitou um Projeto de Lei, que l'oi 
aprovado, projeto esse que tive a honra de relatar. 

Como decorr~ncia dessa medida legislativa o Poder Executivo 
promulgou a Lei nY 6.340 - de 5 de julho de 1976, publicada no 
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Diário Oficial do dia 6 de julho que agora resulta na criação da 
Potássio Mineração e Indústria S.A. 

Sr. Presidente, o Chefe do Gabinete do Conselho Nacional do 
Petróleo, Coronel João Mendes de Mendonça, disse à Imprensa que 
a nova "subsidiária da PETROBRÁS poderá se associar com outras 
empresas - inclusive estrangeiras - para a e11:ploração do potássio 
de Sergipe. Neste caso deverá a empresa subsidiária da 
PETROBRÁS ficar com a mailfria acionária, no mínimo de 51%" 
acrescentando que "até o momento, nenhuma empresa privada 
manifestou interesse em participar da e11:ploração do potássio de Ser
gipe, ao mesmo tempo em que o projeto industrial terá que sair no 
prazo mais rápido possível, pois o potássio é um mineral carente e 
responsável pela evasão de um volume grande de divisas, com sua 
importação pela indústria de fertilizantes. 

Sr. Presidente, a crise econômico-fi'nanceira que ora anige o País 
e que tem como uma das causas a nossa dependência de insumos bá
sicos impõe que o empreendimento seja levado a termo o mais 
depressa possível. 

É preciso recuperar o tempo perdido. ~ imprescindível que os 
evaporitos sergipanos sejam logo e11:plorados e industrializados, para 
a liberação de preciosas divisas num momento de desequilíbrio na 
Balança de Pagamento do País. Bem como para que a múltipla e 
enorme riqueza mineral do solo sergipano, através da e11:portação, 
nos propicie recursos indispensáveis à ativação do desenvolvimento 
económico brasileiro. 

A PETROBRÁS e o Conselho Nacional do Petróleo tem plena 
consciência dessa situação e dão mostras de que vão agir com a 
rapidez necessária segundo determinação do eminente Presidente 
Ernesto Geisel, na sua firme disposição de manter nosso ritmo de 
crescimento, a despeito da conjuntura internacional. 

Acredito que a luta encetada há anos pelo povo sergipano, e que 
procuramos sustentar de toda forma, inclusive através de numerosos 
pronunciamentos desta tribuna, visando a e11:ploração do potássio 
sergipano se aproxima de desfecho o mais auspicioso possível. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Permite V. Ex• um 
aparte'! 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA - SE) - Com 
prazer, eminente Senador Eurico Rezende. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- V. Ex•, com relação a 
Sergipe, transforma este dia de sexta-feira num feriado nacional, 
p.orque dá a grande notícia, que o Conselho Nacional do Petróleo e a 
PETROBRÁS ado taram a medida final e efetiva para o desencadea
mento da exploração do potássio no seu Estado. No instante em que 
V. Ex• se congratula com o povo sergipano e com o Governo Fe
deral pelo auspicioso acontecimento, desejo, aqui, por bem da ve::r
dade e também por entender que esse reconhecimento e essa gratidão 
devem ser dirigidos àqueles que lutaram para a consecução desses 
objetivos, V. E11:• se coloca numa posição de destaque no elenco dos 
batalhadores da grande causa. Sou testemunha de discursos de 
V. Ex•, tive oportunidade de ler ofícios de V. Ex• dirigidos ao 
Governo Federvl ~· ainda mais, presenciei telefonemas de V. E11:• 
solicitando a abreviação dessas providências que hoje, felizmente, 
chegaram a uma conclusão, a um desate, a um pleno êxito que en
cantam e justificam a alegria esfusiante do povo sergipano. Congra
tulo-me, então, com V. Ex• e identifico em V. Ex• um dos coman
dantes vitoriosos dessa grande batalha. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Sou muito 
grato a V. Ex•, eminente Líder Eurico Rezende, por esse depoi· 
mento, por essas suas generosas palavras que muito sensibilizam. 
Quero dizer a V. Ex• que esta luta que empreendemos há .muitos 
anos, desde quando governamos o Estado de Sergipe, é uma luta que 
podemos dizer hoje vitoriosa, concretizada, não só com o meu tra
balho, nws com o trabalho, podemos dizer de todo o povo sergi
pano, a começar pelo seu Governador Engenheiro José Rol'lemberg 
Leite, pelos Senadores que têm assento nesta Casa, pelos purlamen-

tares federais, parlamentares estaduais, classes cmp,resariais do 
Estado e órgãos de classe. Todos nós, somados, trabalhamos, fi
zemos tudo para que o que hoje proclamo desta tribuna fosse uma 
realidade. Não temos dúvida de que 11 exploração do potássio ser
gipano, agora, .entregue a PETROBRÁS, com a criação da 
MINEROBRÃS, será uma realidade c, dentro de 30 dias, nós 
ll:remos essa empresa implantada em Aracaju. Muito obrigado a 
V. Ex•, eminente Líder Eurico Rczende. 

Estamos certos de que ainda este ano a nova subsidiária da 
PETROBRÁS estará em plena operação, pois, como já acentuei, é 
preciso recuperar o tempo perdido e a situação naciooal exige que o 
empreendimento se consuma o mais depressa possível! 

Reafirmo, de outro lado, minha confiança na PETROBRÁS: 
Sergipe não será mero fornecedor de matéria-prima, mas poderoso 
pólo industrial, a que está destinado por sua variada e grande r,que
za mineral! 

Antes de concluir, recordo a necessidade do Governo apressar 
outros empreendimentos no meu Estado, de suma importância para 
o projeto-potássio. ~ o que se dá com o Porto de Aracaju, cuja re
cuperação e ampliação é da mâxima relevância não só para o futuro 
sergipano mas brasileiro. A exploraçãó e industrialização dos vastos 
recursos do solo, subsolo e da plataforma continental scrgipanos im
põem a existência de um grande porto em Aracaju. O potássio sergi
pano nos permitirá não apenas abastecer o mercado interno .como, 
também, concorrer de modo o mais favorável, no mercado interna
cional. Maior se torna, assim, a significação para o Nordeste e o 
Brasil do Porto de Aracaju. 

Quando a PETROBRÁS, através de sua mais recente 
subsidiária, começa a desincumbir-se da missão de explorar e indus
trializar os evaporitos sergipanos é necessário que ela tambêm dê 
início a recuperação e ampliação do Porto de Aracaju, indispensável 
a Sergipe, ao Nordeste e ao Brasil. 

Sr. Presidente, 
Finalizando, desejo congratular-me com o povo sergipano, 

atravé:s do seu digno Governador José Rollemberg Leite, que desde o 
início do seu Governo tudo fez pura que a exploração do potássio 
fosse uma realidade. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Concedo a pala
vra ao nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Sr. Presidente, 
antes de entrar no assunto dos i nativos, dos aposentados, gostaria de 
saudar a instalação do Tribunal Regional do Trabalho no Paraná, 
que vai se constituir na 9• Região, com jurisdição sobre Santa Catari-
na. 

Sr. Presidente, esta saudação visa também trazer novo apelo ao 
Governo Federal para que crie, em Brasília, o Tribunal Regional do 
Trabalho. 

O Sr. Evelásio Vieira (MDB- SC)- Permite V. Ex• um apar
te, antes de entrar em novo assunto? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Com muito pra-
zer. 

O Sr. Evelásio Vieira (MDB - SC)- Nós também, de Santa 
Catarina, estamos jubilosos com u instalação do Tribunal Regional 
do Trabalho no Paraná, pois vamos ficar agregados a ele. Esperamos 
que, assim como V. Ex• está a fazer votos para que Brasília também 
tenha o seu Tribunal Regional do Trabalho, o mesmo aconteça em 
relação· ao meu pequeno Estudo de Santa Cata·rina, porque sai quase 
tudo para o Paraná, para o Rio Grande do Sul, para Silo Paulo, para 
outras áreas, menos para o pobre Sergipe do Sul. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- V. Ext tem razão. 
Como um dos relatores do processo do Paraná, tive oportunidade de 
dizer, naquela época, que tenho u certeza de que o Estudo de Sant:: 
Catarina, em breve, terá o seu Tribunal Regional do Trabalho. 
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O Sr. Benjamim Farnh (MDB- RJ)- Permite V. Ex• umapar-
te'r-

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Com muito pra· 
zer. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ)- Dando a minha solida
riedade ao pobre Sergipe do Sul, estou de pleno acordo com o que S. 
Ex• pleiteia. Tenho uma grande simpatia por Santà Catarina, por 
aquele povo tão laborioso e tão digno. Estou solidário com o apelo 
feito pelo nobre Senador Evelãsio Vieira e quero, também, 
congratular-me com V. Ex• pelos aplausos em face da criação ,do Tri· 
bunal Regional do Trabalho no Estado do Paranã. Conheço-o pou
co, com cxceção de Londrina, embora to'dos conheçamos o Paraná 
pela su:1 pujança, pelo anior telúrico do seu povo e pelo muito que 
signilica para a economia brasileira. Por tudo isto, portanto, esta 
providência, esta iniciativa, merece nossos aplausos e V. Ex• tem a 
minha solidariedade, na sua fala, quando aplaude a criação desse Tri
bunal. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Muito obrigado, 
Senador Benjamim Farah. 

Sr. Presidente, leio hoje nos jornais: 

VELHO CAl SANGRANDO EM RUA DOS EUA, ~ 
PISADO, AJUDA DEMORA E MORRE EM I HORA 

Oklahoma City - Um homem de 77 anos tropeçou e 
caiu de bruços numa calçada do centro da cidade: saía sangue 
de sua boca. Centenas de pessoas passaram ao lado, algumas 
pisaram no corpo. Um ou outro carro parava e os de trãs 
buzinavam irritadO&. Clinton Collins, de Bethany, foi declara
do morto uma hora depois. 

Houve exceção: o advogado Henry Nichols, sua lilha 
. Leslie e dois amigos, que saltaram do carro para ajudar ove

lho. A jovem, que trabalhara num hospital, viu o sangue e 
percebeu que ele morria, Tentaram obter ajuda: "Durante 20 
minutos passou gente, mas ninguém chegou a ajudá-lo, nem 
mesmo um policial", disse Nichols. 

V, Ex•, Sr. Presidente, deve estar perguntando o porquê desta 
minha fala, mas é que estamos precisando, Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, de mais solidariedade e de mais calor humano neste mundo. 

O exemplo desse velho caído nos Estados Unidos, nos lembra 
aquela Parábola do Bom Samaritano, e.!!' que São Lucas, no seu 
Capitulo X. nos conta que, indo um homem de Jerusalém a Jericó, 
foi assaltado e licou na estrada. Passando um sacerdote olhou de la
do. Um levita passando, fez a mesma coisa, até que um samaritano 
parou e cuidou das suas feridas. 

É o caso, Sr. Presidente, quando falo dos aposentados, dos inati
vos. Utilizo-me dessa Parábola do Bom Samaritano- não podemos 
p:.ssar ao largo daqueles que já trabalharam por este País e apenas 
olhar o esforço e a dedicação desses i nativos, desses aposentados. 

Recebo, Sr. Presidente, um apelo muito grande sos aposenta
dos, não só de Mi nas Gerais, mas de outras partes do Brasil, que 
reclamam insistentemente quanto à reclassificação, por exemplo, do 

INPS. · d. d 'R· ··r Leio, Sr. Presidente, alguns trechos de cartas env•a as e ec11e 
e do Rio de Janeiro, sobretudo a de Antônio de Carvalho Dias, de 
Recife, quando ele diz o seguinte: 

"Os servidores públicos federais que atualmente estão 
ap~sentados passaram a inatividade de acordo com a Lei 
1.711 de 28-10-52 ou a Lei 3.906 de 19-6-61, nos cargos que 
ocupavam quando em atividade. Se houver exceção serã 
inexpn:ssiva. 

E continua: 

"Galgaram essa posição obedecendo a todos os cânones 
lesais quanto ao assunto e assim fizeram jus a um direi lo lí

t 

quido e certo, garantido pelo parágrafo 39 do artigo 153 da 
a tu ai Constituição. 

"Bem se .vê, a reclassificação dos inativos do Poder 
Executivo estabelecida pelo DASP na classe inicial da carrei
ra, qualquer que tenha sido a classe do servidor ao se 
aposentar, é por demais injusta." 

Na outra carta, Sr. Presidente, proveniente do Rio de Janeiro, 
lemos: 

"O reajuste dos proventos dos servidores públicos 
· · federais i nativos quanto ao Plano de Classificação de Cargos, 
. "retardado de IS meses com ·relação ao dos servidores em ativi

dade, terá seu pagamento ainda mais retardado - e não se 
sabe ati: quando. 

Enquanto isso, o tempo vai passando... a moeda se 
desvalorizando... inativos vão morrendo, de velhice, de 
desencanto e ati: por carência alimentar." 

O Sr. Mauro Bcncvidcs (MDB- CE)- V. Ex• me permite um 
aparte, nobre Senador? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Com muito 
prazer, Senador Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro Bcncvidcs (MDB- CE)- Nobre Senador Itamar 
Franco, quando o Coronel Darei Siqueira compareceu a uma 
Comissão Mist~ do Congresso Nacional, que se reuniu numa das 
salas das Comissões do Senado Federal, tivemos oportunidade de 
interpelar S. Ex• a respeito dos critérios adotados para reclassili
caçào do pessoal inativo. Naquela ocasião estranhamos, exatamente, 
esse aspecto que o missivista de Pernambuco destacou na 
correspondência dirigida a V. Ex•. É exatamente a reclassilicaçào no 
início de carreira, daqueles servidores que se sentem, em função 
disso, prejudicados pela adoção dessa diretriz por parte do Plano de 
Classilicação de Cargos. Acredito que V. Ex•, enfatizando esse 
aspecto da reclassificação pode, quem sabe, sensibilizar o Diretor
Geral do DASP e os competentes técnicos daquele órgão para uma 
revisão do Plano, especialmente nesse tocante, restabelecendo aquela 
situação que possa favorecer esses milhares de funcionários que se 
consideram prejudicados pela adoção dessa norma do Plano de 
Classilicação de Cargos. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - !'v!G) - É o que 
tentaremos fazer, Senador Mauro Benevides, no final deste 
pronunciamento. 

Estou certo de que, com o aparte de V. Ex•, humano como é e 
profundamente interessado nesse problema, as autoridades federais 
hão de atender a nossa ..fala e o apelo que faremos, neste final de 
tarde. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ)- Permite um aparte, no
bre Senador'! 

O SR. ITAMAR .FRANCO (MDB - MG) - Com muito 
prazer. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ)- Estava eu também pre
sente nessa reunião das Comissões de Câmara e do Senado a que se 
refere o nosso colega, Senador Mauro Benevides, em que compare

. ceu o Diretor-Geral do DASP. Já ocupei a tribuna para falar sobre os 
inativos e sobre essa injustiça praticada, pois que estão classificados 
na categoria inicial. Isso é quase que uma violação à Lei, que não o 
permite e que reconhece o direito adquirido. Os legisladores de 1946 
a esta parte têm defendido essa tese do direito adquirido. Os i nativos 

. não poderiam ter sido rebaixados, não podiam ser reduzidos à classe 
inicial. Há uma grita, há uma reclamação generalizada em todo o 
País. Por isso junto o meu apelo ao de V. Ex•. bem como aos dos no
bres Senadores Mauro Benevides, Dirceu Cardoso e Evelásio Vieira, 
enfim, a todos da nossa Bancada do MDB. Não sei se o nosso apelo 
chega ~té ao Diretor-Geral do DASP. Mas, de qualquer munci.ru, es-
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ta mos solidários com este ponto de vista de V, Ex• que é uma aspira
ção sentida de todo o funcionalismo público, sobretudo dos i nativos. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Muito obrigado, 
nobre Senador Benjamim Farah; agradeço o aparte e a atenção. 

O Sr. Evelásio Vieira (MDB - SC) - Permite V. Ex• um 
aparte'! 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG}- Com muito pra
zer, Senador Evclásio Vieira. 

O Sr. Evehisio Vieira (MDB - SC) - Na interpretação das 
angústias de milhares de brasileiros inativos e aposentados, V. Ex• 
buscou fundamentação pum, segunda abordagem, de um quadro da 
história real, ocorrida nos Estados Unidos, que é comum em todos. 
os países, inclusive no nosso. Existe muito a solidariedade falada, 
oral. Pussamos pela rua, encontramos um semelhante estirado, 
c;nsanguentado; constatamos que ele, não sendo socorrido, morrerá, 
mas continuamos na trajetória, dizendo apenas a expressão falada:
Coitado, está ferido! Não há o gesto, a ação nossa de solidariedade 
el'etiva ao nosso semelhante. V. Ex• foi muito feliz. Precisamos olhar 
para os inativos, para os aposentados, principalmente em relação a 
esses critérios distintos de injustiça a essa numerosa classe de brasilei
ros, homens que serviram na construção desta Nação, mas cujo tra
bàlho não está sendo reconhecido. Cumprimento V. Ex• pela mani
festação em defesa dessa classe. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES} - V. Ex• permite-me 
um aparte'! 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG}- Só um minuto, 
Senador Eurico Rezende, e o ouvirei com prazer. 

Senador Evelásio Vieira, muito obrigado pela intervenção de 
V. Ex' 

Custa a crer que homens que trabalharam durante 35 ou 40 anos 
tenham que lutar, como estão lutando, pelo seu Plano de Reclassifi
cação. E muito mais absurdos V. Ex• verá ainda, na minha fala de 
hoje. 

Quando Prefeito de Juiz de Fora tivemos ocasião de fazer isso: 
proceder à paridade entre os inativos e os elementos em atividade. 
Acho que não i: possível o homem trabalhar 35 a 40 anos e não rece
ber a mesma coisa que recebe o funcionário. da ativa. Defendemos, 
com toda ênfase, a paridade entre os inativos e ativos. 

Com prazer, ouço agora, o aparte do nobre Senador Eurico 
Rezende. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA-ES)- Naturalmente 
que todos nós fazemos votos para que se melhore a situação dos ina
tivos. Há realmente uma grita muito grande e, por certo, o órgão 
competente do Governo, que é o DASP, deverá ter sua atenção des
pertada para esse problema, que merece nossa sensibilidade. Mas 
quero reclamar contra V. Ex• que estâ sendo pouco nacionalista. 
Por que V. Ex• estâ citando o exemplo de um velho que caiu nos Es
tados Unidos, quando V. Ex• podia citar exemplos de velhos que 
caíram aqui no Brasil? Parece-me que em Minas Gerais já deve ter 
ocorrido isso, pelo menos em Juiz de Fora. Assim, protestando con
tra a falta de nacionalismo do discurso de V. Ex• no mais estou de• 
acordo. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB-MG)- V. Ex• tem toda ra
zão. Mas se eu falasse .que os nossos velhos estão caídos nas noss!Ui 
ruas, ou em Minas Gerais, ou no Espírito Santo, ou em Goiás, ou no 
Amazonas, V. Ex•, por certo, como grande Lrder que é do Governo, 
diria ser mentira o que o Senador da Oposição fala. Razão pela qual, 
busquei o exemplo norte-americano. 

Mas, Sr. Presidente, agradeço a intervenção sempre muito 
amiga do Senador Eurico Rezende. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB-RN) - Senador Itamar 
Franco, me permite? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB-MG} - Com prazer, 
Senador Agenor Maria. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB-RN)- V. Ex• tem toda ra
zão. Todos os funcionários, aliás, todos os inativos, hoje, quase na 
sua totalidade não estão podendo cumprir com os compromissos de 
casas compradas através do sistema do BNH, porque a proporção 
do aumento das pessoas que estão trabalhando é muito maior do que 
a de inativos. Como as obrigações são as mesmas, o inativo fica 
incapacitado de corresponder àquelas obrigações, e uma grande 
parte está entregando as casas por não poder pagar realmente as 
prestações. É muito oportuno o pronunciamento de V. Ex• porque 
esses inativos que, quando na ativa, assumiram obrigações, hoje 
estão impossibilitados de cumpri-las por não terem os mesmos 
direitos. Muito obrigado a V, Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB-MG}- Eu que agradeço o 
exemplo e o aparte de V. Ex•, Senador Agenor Maria. Continuo Sr. 
Presidente, léndo desta feita o editorial de hoje do jornal O Estado de 
Minas: 

"Veio a Revolução de Março· de 1964, veio a reforma 
administrativa. Seriedade, responsabilidade, saneamento. 
Esperança, temores, incertezas. Muitos dos injustiçados de 
ontem são os aposentados de hoje. Com trinta e cinco anos, 
quarenta e até mais tempo de serviço. Proventos de aposenta
dorias irrisórios, mas pagos com prioridade. Afinal, os 
i nativos deram ao serviço público o que de melhor possuíam. 
Velhos, cansados, quando não incapazes para qualquer traba
lho, têm nos proventos de aposentadoria o seu único meio de 
subsistência. No tempo do governo Médici, surgiram atrasos 
de pagamento aos aposentade•:, a pretexto de falta de verba. 
O Presidente tomou conhecimento e determinou provi
dências. Restabeleceu-se, assim, a normalidade, depois de 
algumas resistências de ordem burocrática. 
Agora, veio a reclassificação de cargos e funções, pela qual os 
aposentados, ainda que tenham atingido o cargo mais alto de 
sua respectiva série, (e, aqui, chamo a atenção do Senado Fe
deral} passarão a perceber proventos equivalentes ao cargo 
inicial da série a que passaram a pertencer. A injustiça é tão 
flagrante que dispensa comentários. Todavia, a má vontade 
para com os inativos civis não parou ai, notando-se que, de 
início, a idéia concebida pela tecnocracia era a de que a reclas
sificação deveria atin'gir apenas .os funcionários em serviço 
ativo. Houve protestos e o ponto de vista não vingou, prevale
cendo, porém, a tese de que os aposentados deveriam ser to
dos agrupados, indiscriminadamente, no início das séries de 
cargos, como neófitos que estivessem ingressando no serviço 

, público. Admitido tal critério, certos aposentados sofreriam 
redução de proventos, se não houvesse dispositivo legal ex-
presso impedindo tamanho absurdo." ' 

De qualquer modo, a reclassificação aí está e os 
aposentados, de modo geral, mesmo recebendo tratamento 
injusto em relação aos funcionários em atividade, serão' 

. beneficiados. O problema, agora - e chamo màis uma vez, a 
atenção do Senado - é o pagamento 4os proventos com as 
vantagens resultantes da reclassificação. Os adiamentos têm 
sido constantes pelo menos no antigo DCT. E a justificativa i: 
a do que não há verba. Os atrasos se acumulam há meses e os 
aposentados temem que o auinento tão ansiosamente 
aguardado não se concretize ainda em 1976, caindo assim, 
em exercício findo, as diferenç!IS que têm a receber. 

A direção do DASP baixou ato taxativo, determinando 
que se faça o pagamento. O Serviço de I nativos c Disponíveis 
da ECT cuidou de tudo, a tempo e a hora. Mas" aumento 
não sai. A última notícia oficial é u de que >Jir '·' :m agosto. 
Não saiu, passou pura setembro e jâ se sabe qut ficou para 
outubro. Os aposentados da ECT nilo sabem a quem· 
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recorrer. O DASP já deu a ordem. Mas ninguém sabe onde 
está o dinheiro. 

Sr. Presidente, terminando, peço a atenção e a sensibilidade do 
Coronel Darcy, eminente Diretor-Geral do DASP, para que 
verifique o que se passa com o pagamento dos aposentados. Peço 
tambi:m, e muito respeitosamente, a atenção do Sr. Chefe do 
Gabinete Civil da Presidência da República. 

Não é possível, volto a repetir, que esses homens que tanto 
deram ao seu País, hoje cansados, velhos e desesperançados, · 
continuem minguadamente à espera de que se faça justiça a todos 
eles. 

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

O SR. !•RESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. I>IRCEU CARDOSO (MDB - ES. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Há dias, o Jornal do Brasil, em uma de suas edições, publicou a 
seguinte noticia: 

"Ex-Ministro deslil!a-se da ARENA." 
O telegrama do cor;espondente em São Paulo diz o seguinte: 

"O ex-Ministro da Viação e autor do projeto da usina de 
Paulo Afonso, engenheiro Otávio Marcondes Ferraz, 
solicitou seu desligamento da ARENA de São Paulo, 
descontente com as críticas feitas pelo Senador Dirceu 
Cardoso (M DB- ES) as suas idéias sobre a Hidrelétrica de 
ltaipu. Ele ficou irritado com a falta de cobertura ao seu 
nome pela bancadt• arenista no Senado. 

O Sr. Marcondes Ferraz enviou telegrama ao Senador 
do Espírito Santo para dizer que "recuso e devolvo a 
reprimenda". Acrescentou que "reconheço em qualquer 
pessoa o direito de discordar e criticar minhas idéias,.porém 
cm pessoa alguma autoridade para me dar reprimendas". 
CONSIDERAÇÃO 

Segundo o ex-Ministro da Viação, "a todos sempre 
trutei com cortesia, mesmo quando repelia uma agressão de 
um Senhor Senador. Merecia, por isso, um pouco mais de 
consideração por parte de um parlamentar como V. Ex•" 

- É curioso- concluiu- que no meio técnico quando 
fiz a conferência no Clube de Engenharia, ninguém tenha 
aparecido para me contestar, nem mesmo um representante 
da Binacional. As respostas aos meus argumentos têm sido 
apenas as de que o problema é irreversível." 

Sr. Presidente, dou conhecimento à Casa, portanto, do procedi
mento do ex-Ministro e do telegrama que, de fato, me enviou, 
vazado nesses termos, em que ele lamenta nós tenhamos dado, atra
vés de uma crítica que lhe fizemos, uma reprimida ao projeto que 
S. S• defendeu para ltaipu. 

Sr. Presidente, sou dos que acham que um Senador membro 
desta Casa, do Corpo Legislativo, deve dar também conhecimento 
das criticas que recebe e, notadamente, de pessoas do nível 
intelectual do ex-Ministro da Viação, Dr. Marcondes Ferraz, uma 
das glórias da Engenharia br~sileira. 

A critica que fiz li S. S•, em termos parlamentares, foi a 
seguinte, Sr. Presidente: "O projeto de S. S• para ltaipu estabelecia 
o desvio das águas do Paraná 60 quilómetros para dentro do nosso 
território, onde se constituiria uma hidrelétrica." Ora, sabe o Se
nado, sabe a Engenharia brasileira, sabe a Diplomacia, sabe o 

· País, linalmente, que nós só temos direito à metade das águas do 
Paraná, em ltltipu, e a outra metade pertence ao pais vizinho, de 
águas contíguas, que é o Paraguai. Portanto, se nós retirássemos -
foi a minha crítica - a metade das águas para a nossa usina c o 
Paraguai retirasse a outra metade, ele, que criticou o projeto de 
''ai pu, porque desapareceria - como desaparece - a cachoeira de 

Sete Quedas, no caso do ·projeto dele, também, desapareceria a 
catarata de Sete Quedas. 

No nosso caso, no caso da construção atual, pela inundação e, 
no caso do projeto do Sr. Marcondes Ferraz, pela falta de água, 
porque se nós retirássemos a metade, desviássemos acima de Sete 
Quedas e o Paraguai retirasse a outra metade, acima de Sete Quedas, 
que água correria ali? 

Foi a crítica que lhe fiz e S. S• saiu com essa resposta que, 
quero crêr, não está à altura do seu nome, da sua respeitabilidade, da 
sua conceituação como engenheiro, como ex-Ministro d·a Viação e 

· 'wmo autor do projeto. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB-SC)- V. Ex• me permite 
um aparte'! 

O SR. DIRCEU CARJ>OSO (MDB-ES)- Um momento só, 
Ex•. A resposta de S. S• é a seguinte: como os turistas vão a Sete 
Quedas para assistirem ao espetáculo, à noite, nós fecharíamos a 
usina do Brasil e o Paraguai fecharia a sua usina, e a água correria 
por Sete Quedas para os turistas verem. 

Achei uma explicação tão minúscula e tão infantil, que fiz a 
crítica a S. SI e disse mais:. S. S• i: autor do projeto de Paulo Afonso 
e, em Paulo Afonso vi com esses olhos, outro fato que S. S• está 
criticando com relação· a Sete Quedas. Acabou Paulo Afonso porque 
a usina, retirando a água em túneis na rocha, fez desaparecer Paulo 
Afonso. E o turista que lá for, não vê mais Paulo Afonso e sim 
tomadas de água da usina a tirarem toda a água da famosa catarata 
ou cactioi:ira de Paulo Afons''· Portanto, Sr. Presidente, foi essa a 
critica que fiz a S. S•, que me passou um telegrama onde devolve a 
reprimenda que eu havia passado em S. S• na Comissão e. aqui em 
Plcnúrio. 

O SR. EVELÃSIO VIJ.-.:IRA (MDB-SC) - Senador Dirceu 
Cardoso, se o ex-Ministro Marcondes Ferraz tem o direito de fazer 
as criticas que julga convenientes, oportuu_as, necessárias, direito e 
deveres tem o Parlamentar de criticar aquilo que está errado no 
sentido de corrigir os erros. Dentro do raciocínio do ex-Ministro, 
tra'nsmitido no telegrama, o Purlamentar deveria licar de boca 
fechada. A minha solidariedade a V. Ex• 

O SR. I>IRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Agradeço o 
aparte de V. Ex•, que me estimula e de fato ratifica a minha atitude 
na Comissão, aqui em plenário e na visita a Itaipu. O que verifiquei 
foi o seguinte, ltaipu é grandiosa, já sabe o Pais todo através da farta 
publicidade em torno daquela usina, trata-se da maior hidrdétrica 
do mundo. O que determinou essa posição do Dr. Marcondes Ferraz 
foi de fato o despeito - desculpe-me, agora, S. S• - de não ser o 
autor daquele projeto, uma grande consultaria de engenheiros 
americanos e italianos que a binacional contratou, a Internacional 
Engineering Company dos Estados Unidos, e a Interconsult- I SPA 
-da Itália, duas empresas que fizeram, através de lO locais. através 
de 50 posições em ltaipu o local exalo onde se constrói aquda bar
ragem de 156 metros de altura, que vai inundar 170 quilómetros aci
ma, a célebre e famosa Catarata de Sete Quedas vai desaparecer mes

. mo, teremos um lago de 1.450 quilómetros quadrados de água, 
inundando H35 quilómetros de nosso território e 600 do território 
paraguaio e vai inundar Sete Quedas que irá desaparecer, aliás, são 
vinte e duas quedas que formam aquele famoso salto das Sete Que
das. 

Portanto, Sr. Presidente, o que moveu o ex-Ministro a cujo no
me, a cuja respeitabilidade, a cujos serviços ao País, a cuja 
administração à frente do Ministério da Viação eu devo o meu respei
to, o meu reconhecimento, o que moveu S. Ex• foi, exatamente, não 
ser o autor do projeto de ltaipu, aquele projeto, Sr. Presidente que, 
unindo as duas Pátrias irmãs numa angustura de 400 metros de largu
ra. onde o Paraná vem a 4 quilómetros de largura e se angustia e se 
aperta num vale entre pedras de 400 metros a 50 metros de 
profunidade, com a vazão de 9 mil metros cúbicos por segundo, 
aquda hidreli:tricu,. a· maior do mundo, não será orgulho somente de 
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brasileiros e de paraguaios, mas sim da América do Sul, E: o momento 
americano, porque estamos demonstrando que temos know-how, que 
temos técnica, engenharia, conhecimentos e patriotismo para cons
truir a maior hidrelétrica do mundo .. 

Assim, Sr. Presidente, registro com certo pesar o protesto do ex
Ministro. E queria então convocar a ARENA, porque a crítica não é 
a mim~a crítica é feita à ARENA, que não o defendeu. S. S• saiu da 
ARENA, que o deixou sozinho, nu e só sobre uma rocha de granito, 
como "Prometeu" acorrentado. Então, a ARENA que está deserta 
também aqui do nosso Plenário, Sr. Presidente, que não defendeu o 
ex-Ministro, motivou a saída de S. S• daquele Partido e é possível, 
até, que S. S• hoje tenha-se filiado ao MDB de São Paulo, apenas 
com um discurso de um pobre, humilde, obscuro Senador que não 
fez reprimenda a S. S•.Criticou, apenas, o projeto de S.S• que queria 
desviar as i'iguas indesviáveis, porque são águas contíguas, de rios 
sucessivos, de fronteiras comuns, que hoje estão trazendo a 
oportunidade para que Paraguai e Brasil, de mãos dadas, construam 
a maior hidrelétrica do mundo. 

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

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Nada mais haven
do que tratar, vou encerrar a Sessão, designando para a extraordiná
ria anteriormente convocada a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~ 92, de 
1976 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 

I 

seu Parecer n~ 715, de 1976), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
lvaiporà (PR) a elevar o monta~e de sua dívida consolidada, téndo 

PARECER, sob n~ 716, de 1976, da Comissão: ' 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridi

cidade. 

-2-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~ 94, de 
1976 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n~ 719, de 1976), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Mairinque a remanejar parcela do empréstimo t~utorizado pela 
Resolução n~ 95, de 5 de dezembro de 1975, do Senado Federal, ten
do 

PARECER, sob n~ 720, de 1976, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade. 

-3-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~ 95, de 
1976 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n~ 727, de 1976), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
ljuí (RS), a realizar operação de crédito no valor de CrS 6.458.400,00 
(seis milhões, quatrocentos e cinqUenta e oito mil e quatrocentos 
cruzeiros), tendo 

PARECER, sob n~ 728, de 1976, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c 

juridicidade. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Está encerrada a 
Sessão. 

( Lel'allla·.\'1! a Sessão, às JS horas e 25 minutos.) 

ATA DA 159' SESSÃO, EM 17 DE SETEMBRO DE 1976 
2' Sessão Legislativa Ordinária, da 8' Legislatura 

EXTRAORDINÁRIA 
PRESIDt:NCIA DO SR. WILSON GONÇALVES 

Às 18 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. 
Senadores: 

Altevir Leal - José Guiomard - Evandro Carreira - José 
Esteves- José Lindoso- Cattete Pinheiro- Jarbas Passarinho
Renato Franco - Alexandre Costa - Henrique de La Rocque -
José Sarney - Fausto Castelo-Branco - Helvídio Nunes- Petrô
nio Portella - Mauro Benevides - Wilson Gonçalves - Agenor 
Maria - Jessé Fr~ire - Domício Gondim - Ruy Carneiro -
Paulo Guerra ~ Arnon de Mello - Luiz Cavalcante- Augusto 
Franco - Gilvan Rocha - Lourival Baptista - Heitor Dias -
Luiz Viana- Ruy Santos- Dirceu Cardoso- Eurico Rezende
João Calmon - Benjamim Farah - Nelson Carneiro - Gustavo 
Capanema- Itamar Franco- Magalhães Pinto- Franco Monto
ro- Orestes Quércia- Otto Lehmann - Mendes Canale- Leite 
Chaves - Evelásio Vieiru - Otair Becker - Daniel Krieger -
Paulo Brossard. 

O SH. I'HESIDENTE (Wilson Gonçalves)- A lista de presen
ça acusa n cumrarecimcnto de 46 Srs. Senadores, Havendo número 
n:gimcntal, declaro aberta a Sessão. 

Não há expediente a ser lido. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, em turno umco, do Projeto de Resolução 
n~ 92, de 1976 (apresentando pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n~ 715, de 1976), que autori
za a Prefeitura Municipal de lvaiporã (PR) a elevar o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n~ 716, de 1976, da Comissão: 
- De Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade. · 

Em discussão o projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar d:1 palavra, encer

rart:i a discussão. (Pausa.) Encerrada, 
Em votação. 

Os Srs, Senadores que o aprovam permuneçam sentados. 
(l'aus:1) 

!\provado, 
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O SU. I'I~ESIDENTE (Wilson Gonçalves) -Item 2: Autorizu n Prcfl'ituru Municipal de lvaiporã, Estado do 
l':muui, n elcv:tr cm CrS 5.911.098,57 (cinco milhões, no
\Cccnros c onze mil, noventa c oito cruzeiros c cinqüenta e sete 
ccnlmus) u muntunte de suu divida consolidada. 

Dis~:uss:1o, cm turno único, do Projeto de Resolução 
n•• 9~. de 1976 (:~presentado pela Comissão de Economia co
rno 'nn<.:lusiio d~ seu Parecer nY 719; de 1976}, que autoriza 
;r l'rel'eitura Municipal de Mairinque a remanejar parcela do O Senado Federal resolve: 
empréstimo autorizado pela Resolução nY 95, de 5 de dczem- 1\rt. IY É a Prel'eitura Municipal de Ivaiporã, Estado do Para-
brr1 de 1975. do Senado Federal, tendo nir, autorizadu a elevar, t~mporariamentc, os parâmetros fixados pe-

PA R EC E R, sob nY 720, de 1976, da Comi~são: · · .. los itens I. li c III do urt. 29 d:t Resolução n9 62, de 1975, do Se-
- De Constituição c ,Justiça, pela constitucionalidade e ·nado Federal, a fim de contratar empréstimo junto ao Banco do Es-

.iuridicidadc. lado do Paraná S. A .. no valor de CrS 5.911.098,57 (cinco milhões, 

Em discussão <l projeto. 
Se rwnhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, encer

rarei a discussiin. (Pausa.) Encerrada. 
bn votação. 

novecentos e onze mil, noventa t: oito cruzeiros e cinqUenta e sete cen
tavos). destinado :to limtnciamento dos serviços de pavimentação 
asl':'rltica c obras compl~mentares, a serem executadas nas vias 'de 
uc~sso ao núcleo habitacional General Olímpio Mourão Filho, da-

()..; Srs. Scnudon:s 
(l':rusa.) 

quda municipalidade. 
que o aprovam permaneçam sentados. Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi-

t\prov;rdo. 
t\ matéria vai it Comissão de Redação. 

O SR. l'IH~SIDENTE (Wilson Gonçalves) Item 3: 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução 
n·• 95, de 1976 (uprcsentado pela Comissão de Economia co
mo conclusão de seu Parecer n9 727, de 1976), que autoriza 
a l'rc!'cituru Municipal de ljuí (RS), a realizar operação de 
cr~dito no valor de CrS 6.458.400,00 (seis milhões, qua
trocentos c cinqUenta e oito mil e quatrocentos cruzeiros), 
tendll 

[',\ RECER, sob n~ 728, de 1976, da Comissão: 
- I>e Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridkidadc. 

Em discuss(ro o projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, encer

rard a discussrtn. (Pausa.) Encerrada. 
Em vot:tçtro. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
r\ provado. 
A m~rtéria vai it Comissão de Redação. 

o SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Esgotada a maté
ri:.t da p:tuta. 

Sohrc a mesa, us reduções finais dos Projetos de Resolução 
n"s 9~. ')~c 95, de 1976, aprovados na Ordem do Diu da presente 
Sc~.s~o c que, nos termos do parágrafo único do art. 355 do Re
girncnt<l Interno, se não houver objeção do Plenário, serão lidas pelo 
Sr. I '-'·Sccret:rrio. 

S~u lidas us seguintes 

PARECER N9 754, DE 1976 
Comissão de Redaçiio 

Rcd:tç:io final do Projeto de Resolução n9 92, de 1976. 

Rl'lutur: Sen:tdur Mendes Canale 
A c,m,issiro uprcsenta a redação final do Projeto de Resolução 

n~ 92, de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de lvaiporã 
(PR) a elevar D montante de sua dívida consolidada. 

Sala d:1, Comissões, 17 de setembro de 1976.- Renato Franco, 
Prcsidcnll' \lendcs Cunale, Relator- José Lindoso. 

AN F.XO AO PARECER NY 754, DE 1976 

l~t·h~üo finul do Projeto de Resolução n9 92, de 1974\ 

Faço sahcr que o Senado Federal :tprovou, nos termos do 
urt. 42. inciso VI, da Constituição, .e eu,-------
Presidente, pr<lmlllgo a seguinte 

caçào. 

PARECER N9755, DE 1976 
Da Comissão de Redaçào 

Rcdaçào final do Projeto de Resolução nY 94, de 1976. 

Relator:. Senador José Lindoso 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução 
nl' 94, dt: 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de Mairinque 
(SP) a rcmanejar parcela do empréstimo autorizado pela Resolução 
n9 95, de 5 de dezembro de 1975, do Senado Federal. 

S:tla das Comissões, 17 de setembro de 1976.- Renato Franco, 
Presidente- José Lindoso, Relator- Mendes Canale. 

ANEXO AO PARECER N9 755, DE 1976 

Rcdaçào final do Projeto de Resolução nY 94, de 1976. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 
42, inciso VI, da Constituição, e eu, , Presidente, pro-
mulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO NY , DE 1976 

Autoriza a l'rcfeitura Municipal de Mairinque, Estado de 
São !'nulo, a remaneja; parcela do empréstimo autorizado pela 
Resolução n'' 95, de 5 de dezembro de 1975, do Senado Federal. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1 ~ É a Prefeitura Municipal de M~irinque, Estado de São 
Paulo. autorizada a utilizar CrS 1.200.000,00 (um milhão e duzentos 
mil cruzeiros)- parcela do empréstimo de CrS 12.500.000,00 (doze 
milhões c quinhentos mil cruzeiros) aprovado pela Resolução nY 95, 
de 5 de dezembro de 1975, do Senado Federal - em obras de pavi
mentação asfáltica c: colocação de guias c: sarjetas em vias públicas 
daquela localidade. 

Art. 29 Estn Resolução entra em vigor na data de sua publi
cação. 

PARECER N9756, DE 1976 
Da Comissão de Redaçiio 

Redação final do Projeto de Resolução n9 95, d~ 1976. 

Relator: Senador Mendes Canale 

'\ Comissão apresenta a redação final do Projeto ele Resoluçãc 
n" q•;, de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de lju! (RS) a rea· 
lrzar operação de crédito no valor de CrS 6.458.400,00 (seis milhões 
quatrocentos e cinqUenta c oito mil e quatrocentos cruzeiros). 

SuJa das Comissões, 17 de setembro de 1976.- Renato Franco 
Presidente -Mendes Cruude, Relutar- José Llndoso. 
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ANEXO AO PARECER NY 756, DE 1976 
l~cdaçàn linal do l•rojeto de Resolução n? 95, de 1976. 

Faço saber que o S~:nado Federal aprovou, nos termos do art. 
42, inciso VI, da Constituição, c eu, , Presidente, pro-
mu'tgo a seguint~: 

RESOLUÇÃO N? , DE 1976 

Autoriza a 1•rcfcitura Municipal de ljuí, Estado do Rio 
Grande do Sul, a realizar operação de crédito no valor de 
C'rS 6.458.400,00 (seis milhões, quatrocentos c cinqüenta c oito 
mil c quatrocentos cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 

Art. J9 É a Prefeitura Municipal de ljuí, Estado do Rio Gran
de do Sul, autorizada a elevar, temporariamente, o parâmetro lixado 
pelo item 11 do art. 29 da Resolução nY 62, de 1975, do Senado Fe
deral, a lim de que possa realizar uma operação de crédito, no valor 
de Cr$ 6.458.400,00 (seis milhões, quatrocentos e cinqücnta e oito 
mil e quatrocentos cruzeiros), junto ao Banco do Brasil S/ A, por 
conta do Fundo de Desenvolvimento Urbano (FDU), destinada ao 
financiamento de projetas e atividades nas áreas de viação e 
eletrilicaçào da zona urbana daquela localidade. 

Art. 2? Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

U SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Sobre a mesa, re
querimentos que serão lidos pelo Sr. JY-Secretário. 

São lidos e aprovados os seguintes 

REQUERIMENTO NY472, DE 1976 

Nos termos do art. 356 do Regimedto Interno, requeiro dis
pensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação 
lin:tl do Projeto de Resolução nY92, de 1976. 

Sala das Sessões, 17 de setembro de 1976.- Ruy Santos. 

REQUERIMENTO NY473, DE 1976 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispc::n· 
sa de publicação, para imediata discussão e votação, da redução linal 
do Projeto de Resolução nY 94, de 1976. 

Sala das Sessões, 17 de seh:mbro de 1976.- Ruy Santos. 

REQUERIMENTO NY474, DE 1976 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispen
sa de publicação, para imediata discussão e votação, da redaçào linal 
do Projeto de Resolução nY 95, de 1976. 

Sala das Sessões, 17 de setembro de 1976.- Ruy Santos. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- De acordo com a 
deliberação do Plenário, passa-se à imediata apreciação' das reduções 
linais, anteriormente lidas pelo Sr. IY-Secretário. 

Em discussão a redução final do Projeto de Resolução nY 92/76. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, irei 

declarar encerrada a discussão (Pausa) Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Passa-se à 
discursão do Projeto de Resolução nY 94, de 1976. 

Em discussão. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 

Em votação. Os Srs. Senadores que o apro~m queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) Aprovada. 

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIOENTE (Wilson Gonçalves) - Em discussão u 
redução final do Projeto de Resolução nY 95, de 1976. (Pausa.) 

Não huvendo quem peça a palavra, declaro-a encerrada. 
Em votação. Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados, (Pausa.) Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

to. 
O SR. PRESII)ENTE (Wilson Gonçalves)- Há orador inseri- · 

Concedo a palavra ao nobre Senador Evelásio Vieira. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB- SC. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O extremo-oeste do Estado de Santa Catarina c:-tá btcjando o 
cinqUentenário de emancipação de ltapiranga, próspera c cstimuda 
cidade localizada na fronteira, com a Argentina, na divisa catarinensc 
com o Rio Grande do Sul. 

Situada na zona fisiogrâlica do oeste do Estado ltupiranga fic:1 ii 
margem direita do Rio Uruguai, a uma altitude média de 200 metro,, 
o que lhe vale um clima privilegiado e condições favoráveis de 
desenvolvimento de uma estrutura comercial c industrial. Tais 
potencialidades serviram de chamariz para brasileiros de origem 
alemã de diversos municípios gaúchos, que levaram suas tradições c 
suas riquezas culturais para aquelas paragens. 

A população de ltapiranga não é das maiores de Sant ;1 
Catarina; mas inclui-se entre as mais politizadas c conscientes do 
grandioso futuro que ali se planta. Culturalmente progressista. 
orgulha-se o itapiranguense - com toda a justiça - de não haver 
analfabetos no município, pois todos os programas cduc~1cionais que 
recomendam as faixas etárias de escolarização básica são seguidos i1 
risca pelo povo. 

Desta destacada proeminência cultural redunda, inevitavelmen
te, um :ilto sentido de comunitarismo, uma alma colctiva de pura 
expressão :!lávica, profundamente enraizada nas profundezas e no 
cerne da alm<t popular. 

As pequenas dimensões físicas da sede e das dem:li; loc:ilidades 
do município não impediram, antes fortaleceram, o crescimento de 
uma sólida identidade comunitária, que baseia sua estabilidade 
económica nas atividades agrícolas, na produçüo de madeira de 
excelente qualidade, numa incipiente indústria onde de destaca a 
olaria, que deu origem ao próprio nome da localidade, pois 
"itapiranga", na língua geral dos silvícolas, significa "terra verme
lha". 

O generoso e rico sangue germânico, que irriga as artérias 
daquele povo e lixa os parâmetros sociais do progresso local, vem 
desde os primeiros pioneiros, que tiveram seus nomes lixados em 
monumento; nomes sonoros e firmes como Bwites, Werle, Knob. 
Angst, Nitsche, Seivzmann, Kliemann, Linkler, Klauck c tantos ou
tros, provam a origem dos primeiros colonos, cuja pele avermelhada 
pelo sol ardente se misturava ao verde risco da vegetução luxuriante. 

Com um forte sentido de espiritualidade e religiosidudc, o povo 
de ltapiranga têm em seu calendário diversas festas populares que 
mesclam o respeito ante do divino e a serenidade brasileira no desfru
te dos movimentos coletivos de homenagem. 

Formalmente criado em 15 de novembro de 1954, o Município 
de Itapiranga já contava, naquela data, com diversas passagens líri
cas e épicas, provando a coragem e a doçura do povo que lã se 
instalava. 

Nada representa melhor este espírito que a devoção popular à 
pessoa do Padre Evangelista Rick, um dos participant~:s da epopéin 
catarinense e considerado, unanimemente, o verdadeiro fundador de 
ltapiranga. 

Foi, portanto, com imensa alegria que povo c governantes de 
Itapiranga receberam, no último dia 19 de agosto, os restos mortais 
do Padre Rick, que ia receber sua última sepultura na ddadc que tan
to amou~: a que dedicou o melhor se sua vida, desde a su:1 chegada à~ 
terras da então Porto Novo, no início deste século. 

Sobre a pessoa do Padre João 1'\Wk, deixemos l'ulur outro digno 
e conceituado religioso do extremo-oeste cntnrincnse, Pudrc Albino 
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Schwadc, cm :1rtigo especial publicado no prestigioso Vale do 
I 'ru~:uai: 

"Padr~: Rick nusc~:u no dia 19 de janeiro de 1869, em 
Ynr:dhcr~. na i\ustria; entrou na Companhia de Jesus a (9 de 
outuhro de IH87. Como "Sacerdote de Deus", distinguiu-se 
por seus sermões. Foi ótimo pregador, um missionário 
dcdicadu, um verdadeiro cura de almas. Como pai dos 
colunus, tornuu-sc célebre pela fundação e colonização de 

O SR. !>RESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Nada mais 
havendo que tratar, vou encerrar a Sessão, designando para a 
ordinária de segunda-feira próxima, a seguinte. 

'ORDEM DO DIA 

-I-

Purtu Novo (ltapiranga); como cultivador da ciência, Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 105 
dcdicuu-sc au estudo dos fungos ou micrologia, ciência em·· ... de 1975 (nl' 602-B/75, na Casa de Origem), que inclui a filha viúva o~ 
que se turnou mundialmente afamado. Em I 942, entregou · desquitudu entre os beneficiários do Servidor Público Federal Civil, 
ele ao Colégio Anchieta uma coleção de 11.000 exemplares, milftur ou uutárquico, tendo 
dus quais 4.000 de espécies diferentes. Escreveu muitos PARECERES FAVORÁVEIS, sob n9s 577 e 578, de 1976, das 
:1rti~os sohrc sua especialidade, mantendo correspondência Comissôcs: 
cpistoh1r cum os estudiosos em fungos da Alemanha, Suécia, -De Serviço Público Civil: e 
França, I nglatcrra. Estados Unidos, China, Japão, lndia e do -De Finanças. 
próprio Brasil." 

A obnt mais si~nificativa do Padre Rick, entretanto, foi a união 
do seu rcb:1nho, a conscit:ncia que lhes transmitiu da importância da 
cultura e do um o r como pilares de uma· sociedade justa- e valho-me 
novamente do precioso depoimento do Padre Schwade: 

"Ali:m dos três títulos - Sacerdote de Deus, Pai dos 
Cnlnnns c Culthador da Ciência - que constam na placa do 
seu mon umcnto, P:1dre Rick foi incansável apóstolo da ação 
social. Iniciou movimento em favor dos leprosos, fundando a 
"Sociedade Lcprosária Riograndense"; interessou-se 
t:1mhém pela obnl vocacional, fundando o Seminário de Cer
ro Lmgo." 

E aquele gmndc s:1ccrdote, em seus últimos dias, passados longe 
de lt:1piranga c de sua querida obra cientifica, dedicou-se à 
mcJit:u.;i1o de Deus c de sua Igreja, segundo o Padre Albino Schwadc 
co111a aos leitores de Vale do Uru~uai, tendo sido suas últimas pala
vr:IS nesse sentido: 

"O scgrcdo de seus ~xitos foi a sua personalidade de 
homem de Deus. dc consagrado a Cristo, de Pastor das 
t\lmus. A 6 de maio de 1946, encerrou sua brilhante carreira 
neste mundo. alirmando: "Deus é Pai, Deus é um bom Pai." 

Neste espírito inquebrantável, a cujo exemplo se moldou a alma 
itapir:lll):!Ucnsc. reside a identidade de seu povo. 

Cauu loc:did:ide do interior do município tem orgulho de 
aprcscntur. Ull lauo uo núcleo escolar, sua Igreja, seu gr~mio social
rccrc:ltivo. 

Quem. ncsw oportunidade, unir minha palavra e meu 
sentimento :10 bom povo de ltapiranga, que rende homenagens de 
inteira justiça ü memôria de seu fundador. Acompanhei-os, em 
pcns:uncnto c atr:tv~s dos amigos e companheiros que possuo, com 
or~ulhu c ~runde hunm, naquele querido pedaço de Santa Catarina. 

l'rcso uu Distrito Federal pelas injunções do mandato que me 
i'oi ~nni'crido pelos catminenses e por milhares de cidadãos de 
ltupirangu, cm pmticular, não pude participar daquelas festas -
nws estou L'erto dt: que terão marcado momentos de intensa emoção, 
gr:1ndc alc~ria c profundo respeito, atributos fundamentais da alma 
de seu puvo. 

Estas, as pal:1vras que sc faziam cabíveis, Sr. Presidente, Srs. 
Sc.:nadorcs. preito de respeito c louvor a um povo de ricas tradições, 
..:ullurais c sm:iais. que serve de modelo para todos os que buscam 
'up~n1r. <.:om csi'nrçll próprio c dedicação sinceru, os entraves do 
ambiente c as pcculiuridudcs do cuminho que se propuseram trilhur. 
(Muito bem!) ' 

-2-

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 5, 
de 1975, do Senhor Senador Geraldo Mesquita, que dá nova redução 
:10 :1rt. 16 do Decr~to-Lei n9 288, de 28 de fevereiro de 1967, que 
regula :1zona franca de Manaus, tendo 

PARECERES. sob n9s 546, 547, 548 e 549, de 1976. das 
Comissões: 

- l)c Constituição e .Justiça, pela constitucionalidade e 
J uridicidade; 

-De Assuntos Rc~ionais, favorável; 
-De Economia, favorável; e 
- De Finanças, favorável. 

-3-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n~ 
142. de 1976. do Senhor Senador Nelson Carneiro, que regula a 
indcnizaçf1o à dependente, e dá outras providências, tendo 

PARECER FAVO RÃ VEL, sob n9 522. de 1976, da Comissão 
de Constituição e Justiça. 

O SR. l>J~ESII)E:"'TE (Wilson Gonçalves)- Está encerrada a 
Sessão. 

I Le1•anta-se a Sessão às 18 horas e 45 minutos. J 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LEITE 
'CHAVES NA SESSÃO DE 16.9.76 E QUE. ENTREGUE À 
REVISÃO DO ORADOR. SERIA PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR. Pronuncia o seguinte dis
curso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A Lei n9 6.275 acha-se promulgada desde o dia (9 de dezembro 
de 1975. Esta lei ficou condicionada, na sua aplicação, a que houves
se, de parte do M inisti:rio competente, a devida regulamentação. 
Entretanto. denuiu mais do dobro do prazo estabelecido pela lei, e 
S. Ex• o Ministro da Agricultura, competente neste caso, não baixou 
a regulamentação necessária ao seu cumprimento. 

Isso ~ muito estranho. Embora, aqui no País, o fato ocorra com 
relativa freqUi:ncia: é estranho que um Ministro, tendo a atribuição 
de regulamentar a lei, por força da própria Constituição, não o faça 
como ela determina. 

Entre as atribuições do Ministério está a seguinte: a de expedir 
instruções pan1 execução das leis, decretos e regulamentos. S. Ex•. 
na certeza de que vivemos num Pais de impunidade, não sofrerá 
punição nenhuma. Ati: hoje não procedeu à regulumentação desta 
lei. E o pior i: que ele, :1gindo omissivamcnte, desrespeitando o Con
gresso, desrespeitando us leis, incide, tamhém, cm crime de 
rcsponsubilidude. 
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A própria Lei nY I .079 estabelece que o Ministro que não regula
menta u lei no praw determinado, ou que frustar o seu cumprimen
to, incide cm crime de responsabilidade. 

Qualquer cidadão, do povo pode apurar a responsabilidade, 
qualquer Senador. E isso seria feito, Sr. Presidente, se vivêssemos 
em regime de segurança e de liberdade; entretanto nós não temos 
essas condições, não temos condições pura isso. E o que nos cabe, 
como elemento de Oposição, é denunciar fatos dessa natureza, é 
levantar a opinião pública contra isso, porque a opinião pública 
continua a ser, nos regimes de força, ainda que limitada em sua açào, 
um poder, porque ninguém, impunemente, pode se levantar ou 
afrontar a opinião pública. Limitamos a esse procedimento, e 
censurar, Sr. Presidente, usando esse poder que o povo nos deu, 
porque o mandato de Senador, em última análise, é uma outorga 
constitucional que autoriza ;1 censura, a critica. 

Censuramos c deploramos que a lei dessa natureza deixe de ser 
regulamentada, porque ela está trazendo sérios prejuízos a um im
portante sctor da economia nacional. sobretudo à pequena e média 
empresas. 

Sr. Presidente, essa lei se relaciona com os pequenos frigoríficos, 
sobretudo aqueles que tratam da matança e industrialização na 
suinocultura. Pois bem, durante séculos esses frigoríficos funciona
ram no Pais e a contento. No Paraná, por exemplo, existem centenas 
deles, conu1 de resto existem no Brasil. Siio pequenas organizaciics. 
rnuil~IS dcl~1s de boa lradicào italiano-(.uropéb, que funcionam nu 
Brasil. lirnws de famílias, até, que fazem pernil, lingUiça, que 
l'ahricam todos esses subprodutos excelentes, a partir da carne de 
porco. 

Pois hem, no instante em que as multinacionais também toma
ram este mercado, o mercado da carne no Brasil, ai conseguiram 
levar o atuai Governo, quer dizer, num momento em que nós vive
mos num pais de multinacionais c 01~tras coisas mais, levaram o 
Governo a dizer o seguinte: "bem, só quem pode matar é quem tiver 
tais c tais condições". Isto é, somente firmas que mantivessem deter
min~ida maquinarià e jamais aquelas organizações que; desde o 
descobrimento do Brasil, vem funcionando no Pais. Elas, não 
poderiam comprar. Resultado: essas firmas foram impedidas, em 
razão da Lei n1• 5.760, de 3 de dezembro de 1971, à matança. Elas não 
tinhum condições então de proceder à matança de porcos, embora a 
tivessem para fazer a lingUiça. Agora, vejam a que condições sujeita
rum essas pcquen~1s empresas: para fazer a matança. elas têm que 
levar o animal para a multinacional, para o grande frigorífico. O 
l'rigorilico mata aqueles porcos, mediante pagamento per capira e 
depois esses pequenos frigoríficos têm que transportá-los de volta, 
para executar o restante do trabalho, pagando o valor per capira, 
p~1g;mdo por matança individual. Quer dizer. atritando economica
mente a produção, criando uma dificuldade seriissima para isto. E 
com que finalidade'? Apenas de dar condições às multinacionais de 
ganho c de controle. Bem, a Lei n•.> 6.275, de I~ de dezembro de 1975, 
rc.:onhcccndo a violência desse comportamento. determinou que 
aqudas pequenas empresas tinham que ser salvaguardadas. Não 
teri<1 sentido negar-lhes condições higiénicas de abate enquanto se 
lhes rcconhcccriu u.de fazer a lingüiça. Bem, essa lei, em razão das 
circunstüncias, das expressões evidentes da injustiça de tratamento, 
estabeleceu o seguinte: que as pequenas e médias empresas do ramo 
podcrium volt:tr u mutar. mas desde quando se ajustassem às normas 
do rcglil<lmcnto que a própria lei haveria de receber. Vejam que 
insensatez. Rcsult~1do: a lei uté agora não foi regulamentada, embora 
a prcclusf10 de prazo pan1 a regulamentação se tivesse dado no dia I 1• 
de m~m;o deste ano. Pu is bem, como não houve a regulamentação, as 
PCliUCilas empresas continuam puralisadas, sem condições de matan
ça c na iminência de fulên'CÍ<I, porque os lucros auferidos nilo dão 
sc4uer puru p~1g~1r o ubatc, c a regulamentação nilo vem. E não vem 
incquivllcumcntc, por4uc digamos, as grandes firmas interessadas na 
ma tê ria n~10 permitem que essa regulamentação se proct:S!>l:. 

Este caso, Sr. Presidente, está dentro de um quadt~ul. Niío i: 
ap~:nas o caso do pequeno homem do sctor du suin~u.!Wm. Há 

:asas semelhantes, idênticos. A mesma coisa ocorre com os moinhos 
coloniais. No Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, nos 
Municípios e Estados que sempre produziram trigo, os moinhos colo
niais eram gnmde realidade. Pequenos ~oinhos onde os pequenos 
lavradores moiam o seu próprio trigo. Os que não o possuíam 
poderiam moer o seu trigo no moinho do vizinho mediante um paga
mento cm sacos, cm matéria, sem encarecimento, do próprio produ
to ugricola. E ai vem uma lei e proíbe. Resultado: todos os moinhos 
coloniais estão fechados, porque só quem pode moer trigo silo os 
grandes moinhos nacionais - as grandes firmas nacionais. O que 
signilica que o sujeito do interior do Paraná tem que vender o trigo 
para São Paulo, para que o moinho, em São Paulo, faça a farinha, 
para posteriormente vendê-la a ele no interior do Paraná, a elevado 
pr~ço. 

Mus o pior é que igual procedimento foi recentemente denuncia
do pdo Senador Evandro Carreira nesta Casa em relação aos 
pesquisadores de minerais da zona estanifcra de Rondônia, aos 
hateadorcs, aos garimpeiros. Os garimpeiros há ànos viviam da 
garimpagem, inclusive povoando a Amazônia, usando aqueles 
holsões estaniferos do Amazonas para retirar o mineral e vender; 
viviam daquilo c tinham famílias estabeleddas. Aí vem uma portaria 
do Ministério das Mi nas e Energia, atendendo a determinações de 
multinacionais e diz: não se por!~ ·-::•i< ~arimpar. Agora tem que 
h~vcr a pc~r:Jisa; só as granc',e;s i.:•:·· . ;. · c.odem pesquisar. As fi r· 
mas foram para Rondônia e Mato Gr ..~"""·com grandes máquinas, e 
muitos desses garimpeiros foram presos e expulsos das matas. Mas 
houve até um caso que colocou em evidência o logro contra o interes
se do pequeno. Qual foi? As grandes firmas levaram maquinaria 
muito grande, muito pesada, e não podem ficar mudando, freqUente
mente, na mata ou nos rios, porque os bolsõc:s são estanques. É um 
talvegue de um rio, numa curva de outro, que existem as grandes 
reservas de mineral. Mas são reservas limitadas, e essas máquinas 
não podem estar mudando. Resultado, e as grandes firmas consegui
ram outra portaria dizendo o seguinte: aqueles que estavam 
garimpando não poderão fazê-lo doravante, só sendo empregados 
das multinacionais. 

Então, Sr. Presidente, isso tem ocorrido, isso é muito chocante 
para todos os senadores desta Casa, homens de alta responsabilida
de, vinculados ao interesse humano, mesmo os senadores da 
ARENA. Então, nós assistimos a essas injustiças, a essas violências. 
Diversos frigoríficos, no Paraná, estão na iminência de serem fecha
dos também para o fabrico, porque têm que dar sua cota de sacrifício 
aos grandes, às grandes firmas, pagando o abate que podem fazer, 
que sempre fizeram. Então, quando o MDB ganha eleições avassala
dorumentc, pergunta-se por quê? São esses casos, Sr. Presi
dent~. O Pais só se está preocupando é com a grande Transamazôni
.:~1. a gr~mde ponte Rio-Niterói, a grande multinacional, mas se es
quece do pequeno, se esquece do modesto, se esquece, finalmente, do 
pequeno Brusil. 

O Sr. 1\lauro Benevides (MDB -CE)- Permite V, Ex• um 
aparte'? 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Com todo o prazer. 

O Sr. 1\luuro Hcnevidcs (MDB - CE) - Nobre Senador, 
V. Ex• estranha, c mais do que estranha, protesta, pela não 
regulumentação de um dispositivo legal de extraordinária significa
.;1io paru a economia do seu Estudo. O que não se poderá dizer, 
nobre Senador, depois de quase 10 anos de promulgada a Carta 
Magna vigente, o que não se poderá dizer da falttt de regulamentação 
flHr<l dispositivos constitucionais da maior importância paru a vida 
jurídica do Pais'? 

O SR. LEITE CIIAVES (MDB- PR)- Como a da fiscaliza
.;ão, inclusive, das contas do Governo pelo Congresso Nacional. 
Senador, V. Ex• apenas corrobora, fortalece a nossa argumentação, 
c cl;1 não é só do interesse do Puranú, é do interesse de Santa 
Catarina, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, é do Puís inteiro. 
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.... 

Mesmo outws países que atravessaram determinadas fases, alcança- .. 
rum um gr:mdc índice de industrialização, respeitaram interesses pas
s:tdos, interesses j{t estabelecidos, e que não são interesses pessoais, 
nem de grupos, sfao intcres~es da colctividade. 

País l'uto que talv~z pressione essas autoridades a cumprir o seu de
ver. Chegum, aqui, as Mensagens Presidenciais e nós as votamos 
wm atenção, seriedade c rapidez. Entretanto, o Executivo não proce
de da mesma forma, c é lamentável. No instante em que a Casa do 
Povo -porque nós é que somos os representantes do povo, porque 
aqui estamos eleitos, representamos os Estados da Federação -, no 
instuntc cm que esta Casa é desprestigiada, desrespeitada nas suas 
utribuições constitucionais, o que se esperar, Sr. Presidente, do País? 

De l'ormu, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que eu termino o meu 
di,.;urso nfto é fazendo apelo, porque seria uma vergonha. um 
vcxumc para um Senador fazer um apelo parà que um M:nistro cum
pr:a a Lei. Termino. Sr. Presidente, apenas fazendo uma censura, 
dizendo ao Brasil que os Ministros de um modo geral não cumprem 
a lei. Mesmo quando estão sujeitos a crime de re~ponsabilidaé:le,. Fica a denúncia. Eles podem não cumprir as suas atribuições 
como no caso. É lamentúvel, é deplorável que isso ocomi. Proce- ···.mas, nós do MDB, pelo menos, cumprimos com o nosso dever de re-
O:ndo ussim, Sr. Presidente, estamos levando ao conhecimento do presentantes do povo. (Muito bem! Palmas.) 
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2. Eurico Rezende 2. Luiz Cavalcante 

3. Renato Franco 3. José Lindoso 

4. Osires Teixeirr 4. VirgOio T óvoro 

5. Saldanha Derzi 

6. Heitor Dias 

7. Henrique de La Rocque 

8. Otoir Becker 

MDB 

1. Adalberto Sena 1. Evondro Correirei 

2. Lázaro Barboza 2. Nelson Carneiro 

3. Ruy Carneiro 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira - Roma1306. 

Reuniões: Quintas-feiras, às 9:00 horas. 

Local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo li - Ramais 621 e 716. 

COMISSlO DIICONOMIA- (CI) 
111 Membros! 

Tlnlarea 

1. Milton Cabral 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Milton Cabral 

Vice-Presidente: Renato Franco 

Suplentes 
ARENA 

1. Benedito Ferreira 

2. Vasconcelos Torres 2. Augusto Franco 

3. Jessé Freire 

4. Luiz Cavalcante 

5. Arnon de Mello 

6. Jorbas Passarinho 

7. Paulo Guerra 

8. Renato Franco 

I, Franco Montoro 

2. Orestes Quércla 

3. Roberto Soturnlno 

MDB 

3. Ruy Santos 

4, Collete Pinheiro 

5. Helvídlo Nunes 

1. Agenor Mario 

2. Amoral Peboto 

Assisténte: Daniel Reis de Souza- Romol675. 

Reuniões, Quartos-feiras, às 10:00 horas. 

local. Solo ".Eplló,clo Pessoa"- Anexo 11- Romol615. 

C:OMISSlO DIIDUCAÇlO I CULTUIA- (CK) 
19 Membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Torso Outro 

V ice-Presidente: Henrique de Lo Rocque 

Titulare• Suplentes 
ARENA 

l. Torso Outro Arnon de Mello 

2. Gustavo Coponemo 2. H&lvídio Nunes 

3. João Colmon 3. José Sarney 

4. Henrique de Lo Rocque 4, Ruy Santos 

5. Mendes Canele 
6. Oito lehmann MDB 

I. Evelósio Vieira 1. Franco Montoro 

2. Paulo Brossord 2. Itamar Franco 

3. Adalberto Sena 

Assistente: Cleide Mario B. F. Cruz- Romo1598, 

Reuniões: Quintas-feiras, às I 0:00 horas. 

Local· Sala "Clóvis Bevilácqua" -Anexo 11 - Ramal 623. 

COMISSlO DIPINANÇAS- (CP) 
117 Membrosl 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Amoral Peixoto 

Vice-Presidente: Teotónio Vilela 

Titulares 

1. Saldanha Derzi 

2. Benedito Ferreira 

3. Alexandre Costa 

4. Fausto Castelo-Branco 

5. Jessé Fieire 

6. Virpílio Távora 

7. Manos Leão 

8. Tarso Outra 

9, Henrique ci~ la Rocque 

10. · Helvídio Nunes 

11, T eot6nio Vilela 

12. Ruy Santos 

1, Amoral Peixoto 

2. leite Chaves 

3. Mauro Benevides 

4. Roberto Sa1u1nino 

5. Ruy Carneiro 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1. Daniel Krieger 

2. José Guiomard 

'3. José Sarney 

4. Heitor Dias 

5, Callete Pinheiro 

6. Os ires T eixeiro 

I. Danlan Jobim 
2. Dirceu Cardoso 

3." Evelósio Vlel1o 

Auislenllk Marcus Vinicivs Goulort Gonzogo- ltanoo130l 

Reuni6eso Qilinlas..feilos, à~ 10:30 horas. 

Local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11·- Ramars621 e 71&. 
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COMISSIO DI LIGISLAÇIO SOCIAL- (CLS) 
17 Membros) 

Tltularea 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Nelson Carneiro 
Vice-Presidente: Jessé Freire 

Svplentea 
ARENA 

I. Mendes Canal e I. Virgílio Távora 
2. Domício Gondim 
3. Jarbas Passarinho 

2. Eurico Rezende 

4. Henrique de la Rocque 
3. Accioly Filho 

5. Jessé Freire 

MDB 
I. Franco Montoro I. Lãzaro Barboza 
2. Nelson Carneiro 2. Ruy Carneiro 

Assistente: Daniel Reis de Sauzo- Ramal675 
Reuniões: Quintos-feiras, às 11:00 horas. 
local: Sala "Clóvis Bevilacqua"- Anexo 11- Ramol623. 

COMISSIO DI MINAS IINIRGIA- (CMI) 
17 Membros! 

Tltularea 

I. Milton Cabral 
2. A'rnon de Mello 
3. luiz Cavalcante 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: João Calmon 
Vice-Presidente: Domício Gondim 

I 

Suplente• 
ARENA 

1. Paulo Gue"a 
2. José Guiomard 

4. Domício Gondim 
3. Virgílio T óvora 

5. João Calmon 

I. Dirceu Cardoso 
'2. Itamar Franco 

MDB 
I. Gilvan Rocha 
2. leite Choves 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira - Remoi 306. 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:30 horas. 
local: Sala "Epitócio Pessoa"- Anexo 11- Romol615. 

Tltularea 

I. José lindoso 
2. Renato Franco 
3. Otto Lehmann 

1. Danton Jobim 
2. Orestes Quércia 

COMISSIO DI RIDAÇIO (CI) 
15Membrosl 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Danton Jobim 
Vice-Presidente: Renato,Franco 

Suplente• 
ARENA 

I. Virgílio T óvora 
2. Mendes Canele 

MDB 
I. Dirceu Cardoso · 

Assistente: Maria Carmen Castro Souza - Ramal 134. 
Reuniões: Quartas· feiras, às 11 :00 horas. 
local: Sala '~Clóvis Bevilocqua"- Anexo 11- Romal623. 

,;\ ~ 

·, 

COM~SSIO DI RILAÇOIS IXTIRIORIS -(CRI) 
115 Membros I 

I. Daniel Krieger 
2. luiz Viana 
3. Virgílio Távora 
4. Jessé Freir6 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Daniel Krieger 
J9.Vice.Presidente: luiz Viana 

29. Vice-Presidente: Virgílio Távora 

Suplentea 

ARENA 

I. Accioty Filho 
2. José lindoso 
3. Cottete Pinheiro 

5. Arnon de Mello 
6, Petr6nio Portello 

4. Fausto Castelo-Branco 
5. Mendes Canele 
6. Helv:dio Nunes 

7. Saldanha Derzi 
8. José Sarney 
9. João Calmon 

lO. Augusto Francc 

I. Danton Jobim 
2. Gilvan Rocha 
3. Itamar Franco 
4. leité Oaves 

MDB 

I. Nelson Carneiro 
2. Paulo Brossard 
3. Roberto Saturnino 

5. Mauro Benevides 

Assistente: Cóndido Hippertt- Ramal 676. 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:30 horas. 
local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716. 

Titulare a 

COMISSlO DISAUDI- (CS) 
17 Membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Fausto Castelo-Branco 
Vice·Presidente: Gilvan Rocha 

Suplente• 

ARENA 

I. Fausto Castelo-Branco I. Saldanha Derzi 
2. Mendes Canele 2. Cattete Pinheiro 

3. Ruy Santos 
4. Otair Beder 
5. Altevir leal 

I. Adalberto Sena 
2. Gilvan Rocha 

MDB 

I. Evandro Carreira 
2. Ruy Carneiro 

Assistente: lêdo Ferreiro do Rocha - Ramal 312. 
Reuniões: Quintas.leiras, às 11:00 horas 
local: Sala "Epitóclo Pessoa" - Anexo 11 - Ramal 615. 

;~:~~:,, 
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COMISSJO DISIGURANÇA NACIONAL- (CSN) 
17 Membros I 

Titular•• 

1. Lulz Cavalcante 
2. José Lindoso 
3. Virgílio T óvora 
~. José Gulomard 

COMPOSIÇÃO 
Presidente: José Guiomard 

Vice-Presidente: Vosconcelos Torres 

Suplentes 
ARENA 

I. Jarbas Passarinho 
2. Henrique de ta Rocque 
3. Alexandre Costa 

5. Vasconcelos Torres 
MDB 

I. Amoral Peixoto I. Agenor Maria 
2. Adalberto Seno 2. Orestes Quércia 

Anlstente: Lêdo Ferreiro da Rocha- Romal312. 
~euniOes: Quartas-feiras, às 11:30 horas. 
Locol: Sola "Clóvis Bevilocquo"- Anexo 11 - Ramal623. 

COMISSlO DISDVIÇO PIJILICO CIVIL- (CSPC) 
17 Membros! 

Titulare• 

1. Augusto franco 
2. Otto Lehmonn 
3. Heitor Dias 
4. Accloly Filho 
5. lulz Viana 

I. Itamar Franco 
2. Lázaro Barboza 

COMPOSIÇÃO 
Presidente: Lázaro Barbozo 

Vice·Presidente: Otto Lehmann 

ARENA 
Suplente• 

I. Mattos Leão 
2. Gustavo Caponema 
3. Alexandre Costa 

MOB 
I. Oonton Jobim 
2. Mouro Benevides 

Assistente: Sonia Andrade Peixoto- Ramal307 
Reuniões: Quintos-feiras, às 10:00 horas. 
Local: Solo Epitácio Pessoa- Anexo 11- Ramol615 

COMISSlO DE TRANSPORTIS, COMUNICAÇOIS 
. E OBRAS PUBLICAS- (CT) 

17 Membros! 
COMPOSIÇÃO 

Presidente: Alexandre Costa 
V ice-Presidente: Luiz Cavalcante 

Titulares Suplentes 
ARENA 

· •·. I. Alaxandre Costa 1. Otto Lehmann 
2. Luiz Cavalcante 2. Mendes Canele 
3. Benedito Ferreira 3. Teotónio Vilela 
4. José Esteves 
5. Paulo Guerra 

MDB 
I. Evandro Carreira I. Lázaro Barbozo 
2. Evelásio Vieira 2. Roberto Soturnino 

Assistente: Claudio Carlos R. Costa - Ramal301 
Reuniões: Quintos-feiras, às 11:00 horas. 
Local: Solo Rui Barbosa- Anexo 11- Ramal621 

I) SERVIÇO DE COMI550ES MISTAS, ISPICIAIS 
I DIINQUIRITO 

Comissões Temporárias 

Chefe: ~uth de Souza Castro. 
Local: Anexo ii- Térreo. 
Telefone: 25·8505- Ramal 303 
11 Comissões Temporários para Projetas do Congresso Nocional. 
21 Comissões Temporárias para Apreciação de Vetos. 
31 Comissões Especiais e de Inquérito, e 
41 Comissão Misto do Projeto de Lei Orçamentária lart. 90 do Regimento 

Comum I. 

Assistentes de Comissões: Haroldo Pereira Fernandes - Ramal 67 4a 
Alfeu de Oliveira- 674; Cleide Maria B.F. Cruz- Ramoi59B; Maurq Lopes 
de Só- Ramoi310 

SENADO FEDERAL 

SUBSBCRBTARIA DE COIIISSOES 

SERVIÇO DE COIIISSOES PERMANENTES 

HORAS TERÇA 

10:00 C. A. R, 

H O !!AS QUARrA 

c.c.J. 
10:00 

C,E, 

c.R.E. 

10130 

c.A. 

11:00 c.R. 

11:30 c.s.N. 

HOR.<RI O DAS REUNI 0PS DAS COIIISS0ES PERMANENTES DO SENADO FEl'!!!!& 

PARA O ANO DE 1976 

S. ·A L A ASSISTENTE HORAS QUINTA s A L AS 

EPITACIO' PESSOA 
LtDA 09:00 C.D.F, RUY BARBOSA 

Ramal - 615 Ramal.• - 621 • '716' 

s A L A S ·ASSISTENTE C.E.C 
CLOVIS BEVILACQUA 

10:00 
-l- 623 

CLOVIS BEVILACQUA MARIA c.s.P.c. EPITACIO PESSOA 
Ramal- 62 HELENA Ramal - 615 

EPITACIO PESSOA C.F. RlJY BARBOSA 

Ramal- 615 
DANIEL 

Ramaio - 621 e 716 10:30 

RIJY BARBOSA 
CANDIDO C.M.E. EPI TACI O PPSSOA 

Ramais - 621 e 716 Ramal - 615 

EPITACIO PESSOA MARCUS: C.L,S, CLOVIS llEVILACQUA 
Ramal - 615 VINICI~S Ramal- 623 

CLOVIS BEVILACQUA MARIA 11:00 c.s. 
EPITACIO PESSOA 

Ramal - 623 CA!llt!EM Ramal - 615 

CLOVIS BEVILACQUA LEDA c.T. RUY BARBOSA 

l!amnl. - 6 2 3 Ramaio - 621 e 716 

ASSISTENTE 

RONALDO 

CLBIDE 

SONIA 

MARCUS 

VINICIUS 

RONALDO 

DANIEL 

LtDA 

CLAUDIO 
COSTA 

EDIÇÃO DE HOJE: 168 PÁGINAS l PREÇO DESTE EXEI\.fPLAR: CrS 0,50 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DlÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção li 

ANO XXXI- N9 115 TERÇA-FEIRA, 21 DE SETEMBRO DE 1976 BRASILIA- DF 

SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 
1- ATA DA 1601 SESSAO, EM 211' DE SETEMBRO DE 

1976 
1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDI'ENTE 

1.2.1- Ofícios do Sr. 19-Secretário da Câmara dos De]lu
tados 

- N9 376/76, comunicando a aprovação das Emendas n9s 2 
e 4 e a rejeição das de n9s I, 3 e 5, do Senado, ao Projeto de Lei da 
Câmara n9 54/76, que fixa prazo para domicílio eleitoral e 
filiação partidária para as eleições municipais de 1976. (Projeto 
enviado à sanção em 17 de setembro de 1976.) 

- Encaminhando à revisão do Senado autógrafos do ·seguinte 
projeto: 

Projeto de Lei da Câmara n9 75/76 (n9 1.135-B/75, na Casa 
de origem), que acrescenta parágrafo ao artigo 22 do Decreto-Lei 
n9 55, de 18 de novembro de 1966, que "define a política nacional 
de turismo, cria o Conselho Nacional de Turismo e a Empresà 
Brasileira de Turismo, e dá outras providências. 

1.2.2 - Pareceres 

- Referentes às seguintes matérias: 

Projeto de Decreto Legislativo n9 29/76 (n9 61-B/76, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo Básico 
de Cooperação Científica e Técnica, concluído entre a República 
Federativa do Brasil e a República da Guatemala, em Brasília, a 
16 de junho de 1976. 

Projeto de Decreto Legislativo n9 28/76 (n9 60-A/76, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo Básico 
de Cooperação Científica e Técnica concluído entre a República 
Federativa do Brasil e a República de Honduras, em Brasília, a 
li de junho de 1976. 

Projeto de Lei do Senado n9 92/76, que dispõe sobre a trans
ferência da sede da Superintendência da Borracha para a cidade 
de Manaus. 

1.2.3 - Comunicações da Presidência 
- Referente à visita ao Senado, na manhã de hoje, do Dou

tor Herbert Schambeck, Vice-Presidente do Senado Federal da 
Áustria e Professor Catedrático da Universidade de Linz. 

-Substituição do Sr. Senador Saldanha Derzi pelo Sr. 
Senador Renato Franco para integrar a Delegação do Congresso 
Nacional à 631 Conferência Interparlamentar a realizar-se em 
Madri- Espanha. 

1.2.4- Requerimentos 

N9475/76, de autoria do·Sr. Senador Lourival Baptista, soli
citando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso 
proferido pelo Senador Magalhães Pinto, Presidente do Senado 
Federal, no dia 17 de setembro, quando da homenagem prestada 
pela Associação Brasileira de Imprensa, ao Congresso Nacional, 
pelo sesquicentenário do Poder Legislativo. 

N9476/76, de autoria do Sr. Senador Lourival Baptista, soli
citando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, dos dis
cursos proferidos pelo Primeiro-Ministro japonês Takeo Miki e 
do Presidente Ernesto Geisel, em Tóquio, no dia 17 de setembro. 

N9 477/76, do Sr. Senador Nelson Carneiro, solicitando que 
o Projeto de Lei do Senado n9 149/76, seja anexado aos Projetas 
de Lei da Câmara n9s 63 e 29/76, e aos Projetos de Lei do Senado 
n9s 229/75; 197/76; 24, e 39/76; 173/75; quejâ tramitam em con
junto. 

1.2.5- Discursos do Expediente 

SENADOR JOSE SARNEY, por Delegação da Maioria
Reverenciando a memória do ex-Presidente Castello Branco, ao 
ensejo do transcurso do seu aniversário natalício. Registro do 809 
aniversário natalício do Brigadeiro Eduardo Gomes. 

SENADOR MAURO BENEVIDES- Circular expedida 
pelo Dr. Sebastião Barreto Campello, Secretário-Geral do· 
Centro de Estudos do Nordeste- CENOR, aos Parlamentares 
da Região, a respeito do Decreto-Lei n9 1.478, de 26 de agosto de 
!976, que altera dispositivos do Decreto-Lei n9 1.376, de 12 de 
dezembro de 1974, relativos aos Fundos de Investimentos do 
Nordeste, da Amazônia e Setoriais, e ~á outras providências. 

SENADOR ITAMAR FRANCO - Palestra do Sr. Diogo 
Lordello de Mello, Presidente do Instituto Brasileiro de Admi
nistração Municipal - IBAM, feita no Seminário do Plano Ur
banístico Básico do Rio, a respeito da situação dos municípios 
brasileiros. 
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SENADOR EVANDRO CARREIRA - Impraticabilidade 
da rodovia BR-319 (Manaus-Porto Velho) e da Transamazô
nica em território amazonense, tendo em vista discurso do Sr. 
Alexandre Costa, no qual pretende refutar as assertivas dê 
S. Ex• sobre a matéria. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -O papel da Previ
dência Privada como complemento à atuação do Governo na. 
proteção à família brasileira. Exposição feita sobre o assunto 
pelo Coronel Jaime Rollemberg de Lima, Diretor-Presidente da 
Caixa de Pecúlio dos Militares-Beneficentes, no II Simpósio Na
cional de Previdência Privada. 

1.2.6 - Requerimento 

NY 478/76. de autoria do Sr. Senador Mauro Benevides, soli
citando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo de 
autoria de Dom Miguel Câmara, intitulado "No centenário de 
Vicente de Castro", publicado na edição dê 17 do corrente no 
jornal O Povo de Fortaleza. 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei da Câmara nY 105/75 (nY 602-B/75, na 
Casa de origem), que inclui a filha viúva ou desquitada eqtre os 
beneficiários do servidor público federal civil, militar ou au
tárquico. Discussão encerrada, votação adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Lei do Senado nY 5/75, do Sr. Senador 
Geraldo Mesquita, que dá nova reda,ção ao art. 16 do Decreto
Lei nY 288, de 28 de fevereiro de 1967, que regula a Zona Franca 
de Manaus. Aprovado em segundo turno. À Comissão de Re
daçào. 

-Projeto de Lei do Senado nY 142/76, do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que regula a indenização à dependente, e dá 
outras providências. Discussão sobrestada, por falta de quor11m 
para votação do Requerimento nY 479/76, de adiamento da dis
cussão da matéria. 

1.4- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2- RETIFICAÇOES 

-Ata da 145• Sessão, realizada em 6-9-76. 
-Ata da 147• Sessão, realizada em 8-9-76. 

3- ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL 

-Instruções do Presidente da Comissão do Distrito Fe
deral, a serem observaoas durante o processo de discussão e 
votação da Proposta Orçamentária do Distrito Federal para o 
exercício financeiro de 1977. 

4- CONSULTO RIA JURlDICA 

-Parecer nY 47, de 1976. 
-Minuta de Contrato. 

5- ATAS DECOMISSOES 

6- MESA DIRETORA 

7- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS 

8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN
TES 

ATA DA 160' SESSÃO, EM 20 DE SETEMBRO DE 1976 
2' Sessão Legislativa Ordinária, da 8' Legislatura 

PRESID~NCIA DO SR. WILSON GONÇALVES 

Às 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 

Aitevir Leal- Evandro Carreira- José Esteves- José Lindo
so- Cattete Pinheiro- Renato Franco- Alexandre Costa- Hen
rique de La Rocque - José Sarney - Petrônio Portella - Mauro 
Benevides- Wilson Gonçalves- Agenor Maria- Jessé Freire
Ruy C.1rneiro- Augusto Franco- Lourival Baptista- Ruy San
tos - Gustavo Capanema - Itamar Franco - Otto Lehmann -
Benedito Ferreira- Otair Becker. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) -A lista de presen
ça acusa o comparecimento de 23. Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a Sessão. 

O Sr. IY-Secretário vai proceder à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

O FI CIOS 

Do Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados 

Nl' 376f76, de 17 do corrente, comunicando a aprovação das 
Emendas nl's 2 e 4 e rejeição das de nYs I, 3 e 5, do Senado ao 
Projeto de Lei da Cúm<lra nY 54, de 1976, que fixa prazo, para domicí
lio eleitoral c filiaçüo partidária para as eleições municipais de 1976. 
(Projeto enviado à sanção em 17 de setembro de 1976). 

Do Sr. lP-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à 
revisão do Senado autógrafos do seguinte projeto: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA NY 75, DE 1976 
(n~ 1.135-B/75, na Casa de origem) 

Acrescenta parágrafo ao art. 22 do Decreto-Lei n~ 55, de 
18 de novembro de 1966, que "define a política nacional de 
turismo, cria o Conselho Nacional de Turismo e a Empresa 
Brasileira de Turismo, e dá outras providências". 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. IY Acrescente-se ao art. 22 do Decreto-Lei nY 55, de 18 de 
novembro de 1966, o seguinte § IY, renumerando-se o atual e o 
subseqUente: 

"Art. 22 ....................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
§ IY A EMBRATUR aplicará, no mínimo, 30% (trinta 

por cento) de seus recursos no financiamento à construção e 
na ampliação ou reforma de h<>téis populares, cuja diária 
(solteiro) não exceda u 10% (dez. por cento) do valor do salá
rio mínimo regional." 

Art. 2Y O Poder Executivo, ouvido o Conselho Nacional de 
Turismo, regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias. 

Art. JY Esta lei entrará cm vigor na data de sua publicuçào, 
rc.,ogadas as disposições em contrário. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N9 55, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1966 

Define a política nacional de turismo, cria o Conselho Na
cional de Turismo e a Empresa Brasileira de T~·rismo, e ·dá 

·outras providências. 

•••• o •••••••••••••••• o ••••••••••••••••• o •• o ••••••• o •••••••• 

CAPITULO IV 
Dos Recursos Financeiros 

•••••••••••••••• ' ••••••• o ••••••••••••• ' •• ' ••••••••••••••••• 

Art. 22. Os recursos da EMBRATUR, atendidas as finalidades 
estabelecidas neste Decreto-Lei e deduzido o que for necessário à sua 
manutenção e funcionamento, serão por ela aplicados exclusi
vamente na concessão de financiamentos diretos às iniciativas, pla
nos, programas e projetas que: 

a) tenham reconheCidas a prioridade e a viabilidade técnica e 
econômica, do ponto de vista da indústria do turismo; 

b). tenham sido aprovados pelo Conselho Nacional de Turismo, 
o •••••• ' ••••••• o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

I Ás Comissões de Economia e de Finanças.) 

PARECERES 
PARECERES N9s 757 E 758, DE 1976 

Sobre o Projeto de Decreto Legisfativo n9 29, de 1976 (n9 
61-B, de 1976, na Câmara dos Deputados) que "aprova o texto 
do Acordo Básico de Cooperacão Científica e Técnica, concluí
do entre a República Federativa do Brasil e a República da 
Guatemala, em Brasilia, a 16 dejunho'de 1976." 

PARECER N9757, DE 1976 
Da Comissão de Relacões Exteriores 

Relator: Senador Mauro Benevides 
O presente Projeto de Decreto Legislativo n9 29, de I 976, oriun

do da outra Casa do Congresso Nacional, aprova o texto do Acordo 
Básico de Cooperação Científica e Técnica concluído entre a Repú
blica Federativa do Brasil e a República da Guatemala, em Brasília, 
a 16 de junho de 1976. 

A matéria origina-se de Mensagem do Senhor Presidente da 
República, que, atendendo ao preceituado no artigo 44, inciso I, da 
Constituição Federal, submete o Acordo à apreciação do Congresso 
Nacional, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Relações Exteriores, onde se salienta que: 

"O referido Acordo visa a intensificar e sistematizar a 
cooperação científica e técnica entre os dois países, especifica 
as formas dessa cooperação, a ser dirigida particularmente 
aos setores de agricultura, indústria, ciência e administração 
pública, e incentiva a formação e o aperfeiçoamento pro
fissional dos quadros científicos e técnicos." 

Ressalta a parte preambular do tratado a intenção dos Estados 
Contratantes de fortalecer os laços de amizade existentes. 

Reconhecem, ainda, a importância da colaboração e intercâm
bio técnico-científico como meio de acelerar o desenvolvimento 
social e econômico dos respectivos países. 

O presente instrumento é o primeiro passo no sentido de se criar 
um amplo programa de intercâmbio na área técnica e científica. A 
exemplo de outros Acordos do gênero, procura-se, antes, criar a 
infra-estrutura propícia para, em seguida, através de ajustes 
complementares, implementar os planos específicos. 

A título meramente enunciativo são apontadas as seguintes 
modalidades de cooperação: 

a) intercâmbio de informações, com vistas à organização dos 
meios adequados'à suà difusão: 

b) aperfeiçoamento profissional, mediante programas de visitas 
ou estágios de especialização e através de concessão de bolsas de 
estudo para especialização técnica; 

c) projetas conjuntos de pesquisa em áreas científicas e técnicas 
que sejam de interesse comum; 

d) intercâmbio de peritos e cientistas: 
e) organização de seminários e conferências; 
f) remessa e intercâmbio de equipamentos e de material neces

sário à realização de projetas específicos; 
g) qualquer outra modalidade de cooperação que for acordada 

entre as Partes Contratantes. 
A avaliação dos resultados dos programas específicos de 

colaboração será feita pela Comissão Mista Brasil-Guatemala. 
O financiamento dos projetas de cooperação, será feito me

diante ajustes específicos para cada programa, podendo dele partici
par organismos internacionais. 

Aos funcionários, peritos e técnicos participantes dos projetas 
serão aplicadas as normas vigentes para os funcionários das Nações 
Unidas, devendo-lhes ser ainda asseguradas todas as facilidades 
sobre transporte, alojamento, manutenção e fornecimento de 
informações. 

O presente ato internacional foi elaborado segundo os moldes 
consagrados pelo direito internacional, respeitados os princípios de 
identidade de tratamento e reciprocidade. Nada consta do texto que 
possa ferir a soberania interna de qualquer das partes. 

Do ponto de vista da política externa nacional, há grande 
interesse em explorar áreas de relacionamento até então pouco desen
volvidas. Os resultados benéficos se farão sentir em prazo não muito 
longo. 

Até aqui, por motivos alheios à nossa vontade, não temos po
dido intensificar, como seria desejá'vel, nosso intercâmbio com os paí
ses centro-americanos. Acreditamos que hoje, dado o nosso relativo 
estágio de desenvolvimento, há · grande possibilidade de se 
estabelecer um importante fluxo econômico entre as duas regiões. 

No que cabe a esta Comissão examinar, nada há que possa ser 
oposto ao ato internacional em questão. 

Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto de Decreto 
Legislativo n9 29, de 1976. 

Sala das Comissões, 16 de setembro de 1976.- Daniel Krieger, 
Presidente - Mauro Benevides, Relator -João Calmon - Itamar 
Franco- Saldanha Derzi- Jessé Freire- Mendes Canale- Helví
dio N_unes. 

PARECER N9 758, DE 1976 
Da Comissão de Educação e Cultura 

Relator: Senador Henrique de La Rocque 

O texto de Acordo Básico de Cooperação Científica e Técnica, 
concluído entre a República Federativa do Brasil e a República da 
Guatemalà, em Brasílià, a 16 de junho de 1976, encaminhado à 
apreciação do Congresso Nacional, com a Mensagem Presidencial n9 
189/76, está acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Relações Exteriores, na qual Sua Excelência 
esclarece que: 

"O referido Acordo visa a intensificar e sistematizar a 
cooperação científica e técnica entre os dois países, especifica 
as formas dessa cooperação, a ser dirigida particularmente 
aos setores de agricultura, indústria, ciência e administração 
pública, e incentiva a formação e o aperfeiçoamento profis
sional dos quadros científicos e técnicos." 

O Acordo disciplina, em seus quatorze artigos, as diversas 
modalidades que poderão assumir a cooperação, a assinatura de 
convênios complementares, os prazos de dureçào, a forma de 
financiamento e o tratamento a ser dispensado aos funcionários e 
técnicos intercambiados. 

No que cumpre a esta Comissão examinar, cabe dizer que o 
desenvolvimento social e cconômico dos países cm questão muito se 
beneliciará do intercâmbio de conhecimentos científicos e técnicos 
prevista pelo ajuste, 
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Como bem ressalta a Exposição de Motivos, a identidade de us fucilidadcs altundcgárias que permitam a livre entrada no terri· 
condições ecológicas e culturais permitirâ uma aplicação imediata do tório da Parte Receptora desta cooperação". 
acordo. Dando continuidade à política de aproximação com os países 

O mérito técnico da iniciativa deverã ser apreciado pela Com is- hispano-americanos, o governo brasileiro celebra, desta feita com a 
são de Relações Exteriores. República de Honduras, convênio objetivando estreitar os vínculos 

Entendemos que, do ponto de vista cultural, tanto o Brasil culturais. 
como a República da Guatemala terão a lucrar com o intercâmbio a As conscqílências de ordem política e económica são da maior 
ser encetado. A troca de informações cientificas e técnicas vem se relevância para ambas as partes. Em termos de relacionamento 
constituindo em importante instrumento propulsor da cultura no externo, uma vez criado o primeiro vínculo as oportunidades sur-
plano mundial. . . girão com maior freqílência, proporcionando a colaboração mútua 

Ante o exposto, nada temos a opor ao texto do Acordo Bâsico · ''em novas áreas de interesse comum com perspectivas ambiciosas 
de Cooperação Científica e Técnica Brasil--Guatemala, razão pela para as duas Nações. Resta-nos apenas esperar que isto ocorra num 
qual somos pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo n9 29, futuro bem próximo. 
de 1976. No que cabe a esta Comissão opinar, somos pela aprovação do 

Sala das Comissões, em 17 de setembro de 1976. - Gustavo texto. na forma do projeto de Decreto Legislativo sob exame. 
Capanema, Presidente, em exercício - Henrique de La Rocque, Sala das Comissões, em 16 de setembro de 1976. - Daniel 
Relator- Ruy Santos -Itamar Franco -José Samey. Kricgcr, Presidente - Itamar Franco, Relator - João Calmon -

Mauro Bcncvidcs - Saldanha Derzi - Jessé Freire - Mendes 
PARECERES N9s 759 E 760, DE 1976 Canal e_ Hclvídio Nunes. 

Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n9 28, de 1976 (n9 PARECER N9 760, DE 1976 
60-A, de 1976, na Câmara dos Deputados) que aprova o texto Da Comissão de Constituiçã!l e J11stiça 
do Acordo Básico de Cooperação Científica e Técnica 

Relator: Senador Gustavo Capanema concluído entre a República Federativa do Brasil e a República 
.de Honduras, em·Brasília, a 11 de junho de 1976. Com a Mensagem n9 192, de 19 de julno de 1976, o Presidente 

PARECER N9759, DE 1976 
Da Comissão de Relações Exteriores 

Relator: Senador Itamar Franco 

O Presidente da República submete à aprovação do Congresso 
Nacional, nos termos do artigo 44, inciso I, da Constituição Federal, 
acompanhado de Exposição de Motivos do Sr. Ministro de Estado 
das Relações Exteriores o texto do Acordo Bâsico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República de Honduras, em Brasília, a 11 de 
junho de 1976. 

Consoante o~t conhecimentos contidos na nota ministerial "o 
acordo visa a intensificar e sistematizar a cooperação científica e 
técnica entre os dois países, especifica as formas dessa cooperação, a 
ser dirigida particularmente aos setores de agricultura, indústria, 
ciência e administração pública, e incentiva a formação e o 
aperfeiçoamento profissional dos quadros científicos e técnicos". 

O referido documento informa ainda que o intercâmbio técnico 
e científico poderá ter aplicação imediata considerando-se a 
identidade de condições ecológicas e culturais entre os dois países. 

O presente acordo se destina a permitir a implantação de um 
amplo programa de cooperação científica e tecnológica no campo de 
avaliação de recursos humanos e naturais. Quanto à forma do que 
poderâ se revestir, são enunciados: o intercâmbio de informações, o 
aperfeiçoamento profissional mediante a concessão de bolsas, a orga
nização de seminários e conferências e a remessa de equipamento e 
material especializado. 

A especificação dos rletalhes técnicos de cada programa bem 
como as obrigações, mclusive financeiras, dele resultantes, constarão 
de convênios complementares a serem firmados entre as partes. 

Caberã ao respectivo Ministério das Relações Exteriores dos 
países contratantes proceder à avaliação anual dos programas 
.encetados bem assim realizar os ajustes que forem necessários. 

Prevê o acordo que as partes contratantes deverão não somente 
facilitar o ingresso dos técnicos e peritos que se encontrem em missão 
mas também conceder-lhes os mesmos privilégios e imunidades re
conhecidos pela legislação interna. f: igualmente estabelecida a obri
gatoriedade de fornecimento, por parte do país receptor, de fa
cilidade no que concerne a transporte, alojamento e manutenção do 
pessoal que se encontre em programa de intercâmbio. 

Sobre os equipamentos e máquinas que se destinarem à 
execução de projetes, dispõe o acordo que deverão gozar "de todas 

da República submete à consideração do Congresso Nacional o tex· 
to do Acordo Básico de Cooperação Científica e Técnica concluído 
entre a República Federativa do Brasil e a República de Honduras, 
em Brasília, a 11 de junho de 1976. 

A matéria é acompanhada de Exposição de. Motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Relações Exteriores na qual é enfatizado o 
empenho das duas nações em sistematizar a cooperação no âmbito 
científico· e técnico. f: igualmente ressaltado que o acordo visa a 
incrementar o intercâmbio de know-how nas áreas de agricultura, 
indústria e administração pública. 

A parte preambular do texto salienta o espírito de fraternidade 
que estimula os el)tendimentos e as relações entre os dois povos. 

Consoante o disposto no primeiro artigo do tratado, o objetivo 
visado pelo ajuste é permitir uma melhor avaliação dos recursos 
naturais e humanos com a finalidade de facilitar o desenvolvimento 
econômico e social. 

Em se tratando de um acordo de princípios, as modalidades de 
cooperação devem ser estabelecidas, de comum acordo, entre as par
tes através de ajustes complementares. 

A avaliaç~o dos resultados obtidos pelos programas deverâ ser 
feita pelo& Ministérios das Relações Exteriores dos países contratan 
es. 

Na Câmara dos Deputados, o presente acordo foi aprovado 
após receber parecer favorâvel das Comissões competentes. 

Considerando tratar-se de um ato internacional que visa a incre· 
mentar a cooperação na área cultural, esta Comissão manifesta-se 
favoravelmente ao seu texto. 

Ante o exposto, opinamos pela aprovação da matéria, nos ter· 
mos do Projeto de Decreto Legislativo sob exame. 

Sala das Comissões. 17 de setembro de 1976. - Henrique de 
La Rocque, VIce-Prcsidenr~. no exercício da Presidência - Gustavo 
Capancma, Relator- Ruy Santos -Itamar Franco- José Sarney. 

PARECERES Nvs 761, 762,763 E 764, DE 1976 

Sobre o I•rojeto de Lei do Senado n9 92, de 1975, que "dis
põe sobw a Transferência da Sede da Superintendência da Bor
racha para a cidade de Manaus". 

l'ARECER N9761, DE 1976 
D1t Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Nelson Carneiro 

O nobre Senador José Esteves propóe que a Superintendência 
da Borracha, criada pela Lei n9 5.227, de 18 de janeiro de 1967, passe 
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a ter sede e foro na cidade de Manaus. E determina que tal trans
ferência se efetive dentro do prazo de 60 dias. Em sua justificação, o 
Ilustre parlamentar assinala que a medida proposta "é consentânea 
com as ciiretrizes aluais da Nação, que visam dar à Amazônia a 
dimensão económico-social que possibilite a sua definitiva integra· 
cão ao resto do país." E, adiante, afirma que "continuar mantendo a 
sede da Superintendência da Borracha no Rio de Janeiro, além de 
não ter o menor sentido prático e configurar procedimento contradi
tório - eis que a capital do país não mais se situa ali - ampla
mente prejudicial à execução da referida política econõmica da bor
racha e totalmente contrária aos interesses dos Estados e Territórios 
onde a respectiva atividade económica é fundamental". 

Hipótese semelhante já foi apreciada nesta Comissão quando 
me coube relatar o Projeto de Lei do Senado nY lO, de 1975, de auto
ria do nobre Senador Luiz Viana, e que visava a sediar na rodovia 
que liga as cidades de Ilhéus e ltabuna a Comissão Executiva do 
Plano de Recuperação Econõmico-Rural da Lavoura Cacaueira. 
CEPLAC, situado no Rio de Janeiro. 

De meu voto recolho o seguinte trecho ao focalizar a matéria da 
competência exclusiva do Presidente da República: 

", .. Examinei cuidadosamente o art. 57 da Carta Con~
titucional de 1969. O projeto não dispõe sobre matéria finan
ceira (n. 1). Também não cria "cargos, funções ou empregos 
públicos", nem aumenta vencimentos ou a despesa pública 
(n. 11). Igualmente não fixa nem modifica os efetivos das for
ças armadas (n. III). Ao contrário do n. IV, que trata de leis 
que disponham sobre "organização administrativa e financei
ra", etc .... do Distrito Federal, o n. V apenas proíbe a inicia
tiva parlamentar quando proposições "disponham sobre ser
vidores públicos da União, seu r!!gime jurídico, provimento 
de cargos públicos, estabilidade e aposentadoria de funcioná
rios civis, reforma e transferência de militares para a 
inatividade". A localização da sede da CEPLAC, na Capital 
Federal ou no interior do Estado da Bahia não incide, assim, 
a meu ver, na proibição constitucional, ainda que o local de 
seu funcionamento haja resultado de decreto, que se esteiou 
no Decreto-Lei nY 200, de 25-2-67, art. 172, com a redução 
que lhe deu o Decreto-Lei nY 900, de 29-9-69. É que as 
exceções (infelizmente tantas, que ameaçam converter-se em 
regra geral) devem ser interpretadas restritivamente, somente 
alcançando aquelas hipóteses expressamente referidas. Sou 
dos que seguem a Rui Barbosa: "Não estejais com os que 
agravam o rigor das leis, para se acreditar com o nome de. 
austeros e ilibados. Porque não há menos nobre e aplausível 
que agenciar uma reputação malignamente obtida à custa da 
verdadeira inteligência dos textos." 

Conclui naquela oportunidade que, nos termos da emenda 
substitutiva que apresentava, o Projeto era constitucional e jurídico, 
devendo as Comissões de mérito dizer sobre a conveniência da 
transferência pleiteada. Deu-me a Comissão a honra de acompanhar 
meu voto unanimemente, na sessão de 16 de abril do ano passado. 

No caso da CEPLAC, houve necessidade de emenda substituti· 
va, em atendimento à técnica legislativa, o que não ocorre na espécie 
em exame. 

Assim, meu voto é pela constitucionalidade e juridicidade do 
Projeto. 

Sala das Comissões, em 24 de março de 1976.- Accioly Filho, 
Presidente- Nelson Carneiro, Relator- Helvídio Nunes- Orlando 
Zanc:aner - Eurico Rezende - Henrique de Ln Rocque - Paulo 
Brossard - Dirceu Cardoso. 

PARECER NY 762, DE 1976 
Da Comissão de Assunlus Regionais 

Relator: Senador Evandro Carreira 

Pretende o presente Projeto de Lei a Transferência da sede e do 
foro du Superintendência du Borracha- SUDHEVEA- para a ci· 
d11de de Manaus, Capital do Estado do Amuzonas (art. IY), 

A mudança deveria ser concluída (parágrafo único do artigo 19) 
no prazo de sessenta dias. 

Na justificativa, estão alinhados os motivos da Proposição, de 
autoria do ilustre Senador José Esteves: 

"a) Manaus é o centro geográfico da Amazônia, princi
pal e tradicional área produtora de borracha; 

b) compete à SUDHEVEA a execução da politica eco
nõmica da borracha; 

c:) a Amàzônia precisa. assumir ~imensões que lhe 
possibilitem a definitiva integraÇão à coruunidadci.nac1onal: 

di manter.a SUDHEVEA no Rio de. Janeiro, ~·além de 
não ter o menor sentido prático e configurar procedimento 
contraditório - eis que a Capital do País não mais se situa 
ali - é amplamente prejudicial à execução da referida po!Íti. 
ca econõmica da borracha c totalmente·contrãrio aos inter-es
ses dos Estados e Territórios onde a respectiva. atividade 
econõmica é fundamental." 

A Comissão de Constituição e Justiça considerou constitucional 
e jurídico o projeto. O Relator, Senador Nelson Carneiro, focalizou 
hipótese semelhante. já apreciada por aquele órgão técnico - "o 
Projeto de Lei do Senado nv lO, de 1975, de autoria do Senador Luiz. 
Viana, e que visava a dar sede, na rodovia que liga as cidades de 
Ilhéus e ltabuna, à Comissão Executiva do Plano de Recuperação 
Econõmico-Rural da Lavoura Cacaueira, CEPLAC" - e recolheu 
trecho do voto de então, assinalando: 

"A localização da sede:da CEPLAC, na Capital Federal 
ou no interior do Estado dá Bahia, não incide, assim, a meu 
ver, na proibição consiitucional." 

No caso presente, trata-se de levar pura Manaus uma instituição 
que deve funcionar dentro do mercado de produção. E a Amazônia, 
mesmo sofrendo as conseqUências de terrível campanha contra os 
seus interesses, ainda é o. principal centro produtor de goma elástica. 
Isso é reconhecido pela própria direção da SUDHEVEA que, no 
Projeto nY 2-AT IAM. começa a parte expositiva assim: 

"Apesar do declínio que se tem verificado nos últimos 
anos da produção de borracha, e do caráter primitivo de sua 
exploração, a hévea ainda se constitui numa das principais ri
quezas do Estado do Amazonas." 

Em correspondência que mantive com o Dr. Stcsio Henri 
Guitton, Superintendente da SUDHEVEA, tive oportunidade de 
apresentar àquele administrador um modelo de ocupação da Amazô
nia, mediante preço sedutor para a borracha natural. Preconizei, 
objetivamente: 

"a) aumentar de imediato a produção gomífera 
brasileira ante a ameaça dos cartéis internacionais que 
conspiram no Sudeste Asiático; 

b) provar - em verdadeira operação de guerra sem 
violências nem vitimas - uma ocupação incontinente da 
A muzônia, que está ameaçada pela saturação demográfica 
do mundo: 

c) aliviar as tensões sociais. nos grandes centros 
populacionais brasileiros; especialmente do Nordeste c as 
megalópoles, cujas pressões demográficas acarretam crises." 

Enfatizei, ao Superintendente da SUDHEVEA, que o modelo 
proposto - preço sedutor para a borracha natural deveria ser 
"aplicado imediatamente como plano de emergência, mediante a 
adoção de um subsidio governamental, que completaria a diferença 
entre o preço industrial do produto e o valor correspondente ao pre
ço sedutor, atraindo o homem para o âmago da selva". 

Repito perante esta Comissão o que afirmei ao dirigente da. 
Superintendência da Borracha, na correspondência que lhe cnderec:c:i 
a 25 de novembro do ano passado: 

"~ sabido que a borracha natural, hoje, maia do que 
ontem, em virtude da crise pctroUfcra; paliOU 11 ocupar poli. 
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çiio estratégica de alta relevância no tabuleiro das competi
ções internacionais. Sem dúvida alguma, a sua importância 
só cede lugar ao petróleo, pois ela constituí matéria 
indispensávd e carente ao mecanismo tecnológ,ico que 
movim..:nta a civilização hodierna nos rumos evolutivos da 
sua destinação competitiva. Sua utilização como produto 
primário cadu vez mais se alarga e desdobra-se em espirais de 
consumo, à satisfação das necessidades de tc_>dos os países" .. 

Em outubro do ano passado, reuniram-se em Kuala Lumpur, 
Capiwl da Malásia, delegados de cinqUenta e cinco países, 
integrantes da Comissão Técnica da Borracha e Produtos de Bor
racha, da Organização Internacional de Padronização. Ora, os 
maiores produtores de borracha natural situam-se no Sudeste Asiá
tico: Malásia, Indonésia, Tailândia, Srí Lanka, ·Vietname e Khmer. 
Tais países demonstram tendência à formação de um cartel que 
imporia, no estilo da OPEP, o preço aos consumidores. 

Justamente para tornar o Brasil auto-suficiente e, mesmo, país 
exportador de goma elástica, sugeriu o "Modelo Preço Sedutor" à 
SUDHEVEA, que pode ser assim compreendido: 

"Durante o primeiro ano o e implantação, dado o ceti
cismo popular suscitado pela frustração das últimas ten
tatiV<lS governamentais de colonização rodoviária pela 
Transamazônica, assim como os naturais obstáculos de come
ço, u migração espontânea evidentemente não atingirá altas 
proporções. Aliás, isto será benéfico, pois evitará atropelos 
pela l'ulw de infra-estrutura. 

A inversão do fluxo migratório dar-se-á paulatinamente 
de in ido, acelerando-se à medida que as levas pioneiras 
forem obtendo os primeiros resultados concretos e 
animadores. 

A previsão inicial ~ de um incremento real da produção, 
que hoje~ de aproximadamente 18 mil toneladas, para cerca 
de 30 mil toneladas no primeiro ano, que será 1976. 

Assim sendo, admitindo-se que a indústria manufatu
rdra venha u orçar com recursos para a compra do produto à 
r<~zão de 12 cruzeiros por quilograma, o Governo entraria 
com I~ cruzeiros na aplic<~ção diferencial referente ao subsí
dio. 

No lapso de um ano, seriam então investidos 520 
milhões de cruzeiros (menos de um quarto dos recursos do 
POLAMAZONIA setorial Juruâ-Solimões), resultado da 
operação de pagamentos, considerando-se o multipli.eando 
30.000.000 de quilogramas. 

Do segundo ano ( 1977) em diante jã estariam inferidos, 
i1 luz d<~s primeiras experiências, os parâmetros para o 
upert'dçoamcnto do programa e a correção das distorções 
vcril'icadas. 

Admitindo-se que em 1977 a produção chegasse à marca 
das 50 mil tondadas (quase o montante do nosso consumo 
interno utual), a despesa então com o subsídio da borracha 
uinda não atingiria um bilhão de cruzeiros. 

Alcançundo-se I 00 ·mil toneladas em 1979 (produção 
plenamente viável dos seringais nativos presentemente 
conhecidos na Amuzônia, sem contar aqueles imensos can
teiros que <~inda não foram delineados), mesmo assim a obri
gação do subsídio ainda não chegaria à niarca dos dois 
bilhões d~ cruzdros, menor que o montante destinado ao 
POLAMAZONIA Juruá-Solimões. 

Em 1979, s~guramente, os investimentos referentes aos 
doi.~ :mos anteriores já terão retornado ao erário, pois nessa 
alturajú se terá consolidado o incremento da produção gomí
l'era brasilciru- o know-how estará formado, e a Amazônia, 
evh.kntcmente. ~starú começando a reviver os tempos áureos 
Ja horracha, claro que então em circunstâncias e proporções 
muito mais evoluídas c vantajosas, pelo advento do pro
gresso dentíl'ico, da aplicação de processos tecnológicos 
avançados, do aprimoramento cultural e vivencial, afom os 

novos rumos sociológicos que tomaremos ao ostentar a plena 
hegemonia ocupacional e geopolítica sobre a Amazônia. 

As novas técnicas de tratamento do látex, prin
cipalmente a coagulação e compactação, conforme previsto 
pelos planos da SUDHEVEA, a aplicar a sedimentação 
química pelo ácido ac~tico (vinagre ou tucupi), em substitui
ção à antiquada defumação pirolenhosa, prejudicial à saúde 
do homem, constituirão efetivamente fator de economia 
trabalho/tempo diário, abrindo novas perspectivas à produti
vidade c lazer dos seringueiros, dando-lhes oportunidade à 
cultura. à evolução e a atividades complementares para seu 
bcm-estar social. 

Açõcs monitoras de conscientização profissional in
tensiva, usando os mais modernos meios de comunicação 
possívds, através de programas audiovisuais ou mesmo 
através de equipes docentes itinerantes, em atividades prá
ticas c integradas, serão de importância vital na aplicação 
destc modelo, como fatores de conscientização e fixação do 
homem, de par com a necessidade de divulgação e pro
puganda nacional para atrair colonos de outras áreas do 
País." 

Frisd, ainda, ao dirigente da SUDHEVEA que, ao lado da 
aplicação do modelo que sugeri, "poder-se-ia tranqüilamente pros
seguir com os atuais programas daquele órgão, "através do 
PROBOR, ao qual ficaria também subordinado o plano de preço 
sedutor, para aplicação imediata e outros programas mediatos de 
incentivos à produção da borracha". 

lnli:lizmcnte, as providências adotadas ati: agora são fun
damentalmente de caráter tradicionalista. A borracha é encarada 
como produto meramente econômico e não bem essencialmente 
estratégico. 

Talvez isso ocorra em virtude de a SUDHEVEA se encontrar 
instalada milhares de quilômetros distante do mundo amazónico, o 
qual foi, é e continuará sendo o centro da produção gomífera 
brasildra. 

Praticamos política suicida, em relação à borracha, porque o ôr
gão executor da política econômica da borracha está fora da reali
dade dos centros de produção. Impõe-se, portanto, que seja reti
licada ~ssa distorção, conforme dispõe o texto ora em exame nesta 
Comissão. 

Opinamos, portanto, pela aprovação ao presente Projeto. 
Sala das Comissões, em 8 de junho de 1976.- Gatlete~Pinheiro, 

Presidente - [vandro Carreira, Relator - Saldanha Derzi -
Renato Franco- Agenor Maria. 

PARECER NY 763, DE 1976 
Da Comissão de Economia 

Relator: Senador Renato Franco 

A proposição em exame, de autoria do ilustre Senador José Este
ves, transfere a sede e o foro da Superintendência da Borracha para a 
cidade de Manaus. 

Pelo projeto, a Superintendência da Borracha, criada pela Lei nY 
5.227/67, deverá ter sua transferência efetivada no prazo de 60 
(sessenta) dias, a partir da data da publicação da Lei em apreciação. 

v a: 
A medida proposta pelo Autor se ampara na seguinte justificati-

"A medida que ora propomos, além de absolutamente 
compatível com as finalidades do órgão encarregado de exe
cutar a política econômica da borracha, é consentânea com 
as diretrizes atuais da Nação, que visam dar à Amazônia a 
dim~nsào econômico-social que possibilite a sua definitiva 
integração ao resto do País. 

Com efeito, sc:ndo Manaus o centro geográfico da 
Amazônia c estando próxima aos Estados e Territórios de 
maior produção de borracha, aí deve ser localizada a sede do 
organismo ao qual está atribuída a tarefa de executar u políti-
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ca cconom1ca da borracha. Continuar mantendo sede da 
Superintendência da Borracha no Rio de Janeiro, além de 
não ter o menor sentido prático e configurar procedimento 
contraditório- eis que a capital do País não mais se situa ali 
- ~ amplamente prejudicial à execução da referida política 
económica da borracha e totalmente contrário aos interesses 
dos Estados e Territórios onde a respectiva atividade econó
mica é fundamental". 

As Comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos 
Regionais, sendo esta a mais credenciada a julgar o mérito da maté
ria, esgotaram o assunto em seus pareceres, que foram pela aprova
cão do Projeto. 

f:. Amázõnia legal - constituída do Acre, Amazonas, Pará, 
Rondônia, Roraima, Amapá e partes do Maranhão e Mato Grosso 
- é a maior e mais tradicional região brasileira produtora de borra
cha. E, por ser Manaus o centro geográfico da Amazônia, a proposi
ção visa a transferir a SUDHEVEA - Superintendência da Borra
cha- para aquela cidade, em virtude, também, de a Capital do País 
não mais se situar no Rio de Janeiro, onde atualmente possui sede e 
foro o órgão executor da política económica da borracha. 

Cabe lembrar, por outro lado, que existe uma região constituída 
por 8 (oito) municípios, com uma área total de 6.245 Kml, no extre
mo-sul da Bahia, que é atualmente a maior produtora racional de 
borracha da América Latina, com nove mil hectares plantados por 
seringueiros, em terras até poucos anos atrás utilizadas, apenas, para 
a agricultura de subsistência. Essa região detém 10% (dez por cento) 
da produção brasileira de borracha vegetal e, nos próximos anos, 
deverá crescer a índices elevadíssimos. Está previsto que, no período 
1975/80, o crescimento da produtividade e a expansão das terras 
plantadas provocarão um aumento de,S (cinco) vezes na quantidade 
de látex obtido agora, o que tornará a Bahia responsável por mais da 
metade da produção brasileira. 

Como a distância que separa o Rio de Janeiro do sul da Bahia, é 
inferior à que separa esta da cidade de Manaus, cabe perguntar se a 
transferência da sede da SUDHEVEA para Manaus vem ao encon
tro dos interesses da região baiana. 

Outro aspecto, que cabe considerar, é que se existe uma relação, 
como preconiza o Autor, entre a execução da política económica da 
borracha e a localização da Capital do País, e por esta razão, talvez 
fosse melhor transferir a SUDHEVEA para Brasília, estrategicamen
te, melhor localizada. 

Mas, como antecipamos que melhor situada para ratificar o mé-•. 
rito do Projeto era a douta Comissão de Assuntos Regionais, que 
concordou com a proposição, sem alteração - os aspectos que ora 
levantamos não pretendem contrariar a oportunidade da matéria 
examinada e, portanto, somos pela sua aprovação. 

Sala das Comissões, 4 de agosto de 1976. - Ruy Santos, 
Presidente, eventual - Renato Franco, Relator- Anenor Maria -
l.uiz ('a,·ulcantc- Benedito Ferreira- Jarbas Passarinho. 

PARECER NY 764, DE 1976 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Mattos Leão 

Apresentado pelo ilustre Senador José Esteves, objetiva o proje
to em tela, a transferência da sede e foro da Superintendência da 
Borracha- SUDHEVEA -,para a cidade de Manaus, no prazo de 
60 (sessenta) dias. 

O Autor, alinha a sua justificação, afirmando que 

"Sendo Manaus o centro geográfico du Amazônia e 
estundo próxima aos Estados e Territórios de maior produ
cão de borracha, aí deve ser,ocalizada a sede do organismo 
ao qual está atribuída a tarefa de executar a política económi
ca da borracha. Continuar mantendo a sede da Superinten
dência da Bomtcha no Rio de Janeiro, além de não ter o me
nor sentido prático e configurar procedimento contraditório 

-eis que a capital do País não mais se situa ali- é ampla
mente prejudicial à execução da referida política económica 
da borracha e totalmente contrário aos interesses dos Esta
dos e Terrirórios onde a respectiva atividadc económica ê 
fundamental." 

O ilustre relator na Comissão de Assuntos Regionais, Senador 
Evandro Carreira, ressalta diversas falhas na política de orientação e 
incentivo à produção da borracha, identificando, como uma das cau
sas principais, o fato da sede da "SUDHEVEA se encontrar instala
da milhares de quilómetros distante do mundo amazónico, o qual 
foi, e continuará sendo o centro da produção gomífera brasileira". 

Embora reconheçamos a importância da borracha, de alto 
significado para a região amazónica, forçoso é reconhecer que aluai
mente, a sua produção se faz em larga escala em outros centros 
localizados fora daquela imensa região. É o caso da Bahia, onde 8 
(oito) municípios produzem a borracha dentro da melhor técnica e 
em excelentes padrões. Mesmo assim, consideramos justa a aspira
ção dos que desejam localizar a sede do órgão controlador da borra
cha no coração da região amazónica, por se tratar de medida benéfi
ca àquele tradicional centro produtor de goma-natural que servirá, 
também de incentivo à integração regional no contexto desenvolvi
mentista do País. 

Além do mais, a distância que, até então, separa a grande região 
produtora do órgão controlador da política económica constitui 
entrave natural à consecução dos objetivos colimados pelo Governo. 

Assim, subentende-se que a execução da providência, não cria 
nem aumenta a despesa pública, dado que a localização da·sede da 
SUDHEVEA mais próxima ao mercado de produção, há de trazer 
maiores benefícios para o referido setor, além de representar 
considerável economia nas despesas de custeio do órgão. 

ln ocorrendo obstáculo que se possa opor ao projeto sob o enfo
que ora tratado, opinamos pela sua aprovação. 

Saiu das Comissões, 16 de setembro de 1976.- Teotônio Vilela, 
Presidente em exercício - Mattos Leão, Relator - Saldanha Derzi, 
vencido- Mauro Benevídes- Ruy Carneiro - Ruy Santos, vencido 
- Heitor Dias, vencido- Helvídio Nunes- Henrique de La Rocque 
- Jessé Freire. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- O Expediente lido 
vai à publicação. (Pausa.) 

A Presidência comunica ao Plenário que esteve em visita a esta 
Casa, na manhã de hoje. o Dr. Herbert Schambeck, Vice-Presidente 
do Senado Federal da Áustria e Professor Catedrático da Universida
de de Linz. 

Em nome de S. Ex• a Presidência transmite aos Srs. Parlamenta
res as homenagens do Senado austríaco. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Na impossibilida
de do comparecimento do Sr. Senador Saldanha Derzi à 63• Confe
rência Interparlamentar, a realizar-se em Madri no período de 23 do 
corrente à I Y de outubro a Presidência, de acordo com indicação da 
Liderança, determinou que o seu nome fosse substituído pelo do Sr. 
Senador Renato Franco na Delegação do Congresso Nacional àque
le conclave. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Sobre a mesa, 
requerimentos que serão lidos pelo Sr. J9-Secretúrio. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO NY 475, DE 1976 

Senhor Presidente, 

Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro a trans
crição nos Anais do Senado Federal, do discurso proferido pelo 
Senador Magalhães Pinto, DD. Presidente do Senado Federal, no 
dia 17 de setembro, quando da homenagem prestada pela Associa
çiio Brasileira de Imprensa, ao Congresso Nacional, pelo sesquiccntc· 
núrio do Poder Legislativo. 

Sala das Sessões, 20 de setembro de 197ó.- Lourivul Baptista. 



,, 
!,'I 

' ; 

6066 Terça-feira ll DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeÇio II) Setembro de 1976. 

REQUERIMENTO N9 476, DE 1976 

Senhor Presidente, 

Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro a trans· 
crição, nos Anais do Senado Federal, dos discursos proferidos pelo 
Primei-ro-Ministro japonês Takeo Miki e do Presidente Ernesto Gei· 
sei, em Tóquio, no dia 17 de setembro. 

Sala das Sessões, 20 de setembro de 1976.- Lourival Baptista. · · ., 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Na forma regi· 
mental, os requerimentos lidos serão submetidos ao exame da Comis
são Diretora.. . 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19-Secretário. 

É lid'l o seguinte 

REQUERIMENTO N9 477, DE 1976 

Senhor Presidente: 
Nos termos do art. 282 do Regimento Interno, requeiro que o 

Projeto de Lei do Senado n9 149, de 1976, seja anexado aos Projetas 
de Lei da Câmara n9s 63, de 1976, e 29, de·l976, e aos Projetes de 
Lei do Senado n9s 229, de 1975, 197, de 1976, 24, de 1976, 39, de 
1976 e 173, de 1975, quej{! tramitHm ein conjunto. 

Sala das Sessões, 20 de setembro de 1976. -Nelson Carneiro, 
Presidente da Comissão de Legislação Social. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - O requerimento 
lido será publicado e incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
Regimento Interno. 

Há oradores inscritos. 
Por delegação da Liderança da Maioria, concedo a palavra ao 

nobre Senador Josê Sarney. 

O SR. JOSt SARNEY (ARENA- MA. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente: 

Aqui estou, na tribuna do Senado, para reverenciar, com esta 
breve mensagem, a memória do ex-Presidente Castello Branco, cuja 
data de nascimento, hoje, ocorre. 

Foi o Presidente Castello Branco uma das maiores figuras da 
História do Brasil. Seus exemplos, sua ação, seu pensamento, estão 
permanentes na memória nacional. Ele teve a difícil função de 
modernizar as estruturas políticas e administrativas do País, ordenar 
o desenvolvimento, alicerçar a vida pública em padrões mais sólidos, 
construir o bem comum com o exemplo do sacrifício pessoal. 

E a melhor forma de homenagear a sua memória como o tenho 
feito todo ano nesta data, é a de fazer repetir as suas palavras, que 
são imorredoiras, como estas: 

"O Brasil já ê suficientemente grande para ser gover
nado com pequenos expedientes. As decisões nacionais são 
importantes demais para confiá-las a quem atribui menos 
importância aos problemas do que à deformação dos fatos. A 
quem dá mais importância a caprichos do que aos desafios da 
realidade económica e social. 

Foi este grande País que administramos com a decisão 
de torná-lo maior, mais respeitado, mais consciente de sua 
grandeza, tanto quanto mais severo com suas deficiências. 
Foi esta grande Nação que administramos com a decisão de 
torná-la independente por suas realizações, e não submissa 
por sua omissão. 

Ao fim de permanente esforço para dar ao povo a 
solução que a gravidade de seus problemas reclamava, não 
indugo o que pensam de mim meus desafetos. Contemplo, 
apenas, o espetáculo de uma Nação que pode hoje erguer-se 
sobre si mesma e caminhar por conta própria. Uma Nação 
que tem ambições porque tem condições de realizá-las. Uma 
Nação preparada para financiar o seu próprio desenvolvi
mento porque se dispôs a fazer o sacrifício dos que precisam 
sobreviver e dos que decidem cn:scer. Sobrevivemos à 
inRação. aç caos administrativo e à subversão politica. 

Não creio assistir inteira razão a Churchill ao dizer que 
o "estadista preocupa-se com as futuras gerações, enquanto o 
político upenas planeja as futuras eleições". Na realidade 
bastu ter as vistas voltadas principalmente para o interesse 
público, como acontece com numerosos políticos, para serem 
atendidos os interesses do futuro. E, dentro dos postulados 
ideais e aspirações da Revolução foi o que quisemos fazer. 
Procurei resolver problemas em lugar de os postergar. 
Busquei aperfeiçoar instituições em vez de permanecer no 
conforto da rotina. Desejei preparar o terreno e lançar só
lidas fundações e não preferir o brilho das fachadas em 
detrimento da segurança. São coisas simples, mas que exigem 
o enunciado de algumas verdades claras. E dentre estas 
cumpre acentuar que nada será obtido se não contivermos as 
despesas de pessoal e custeio da máquina administrativa para 
expandir os investimentos; se o ~presário abandonar a 
austeridade e deixar de reaplicar os seus rendimentos, 
procurando lucros na manipulação d preços em vez de fazê
lo graç~s à eficiência; se o trabalhador~~o se lembrar d.e que 
o saláno r,epresenta custo e a sua m JOração excesstva o 
anula pela alta dos preços; se o polítt o, para euforia do 
aumento das despesas, não se conformar com a impopula
ridade de votar impostos correspondentes;~o País em lugar 
de maldizer fantásticas forças ocultas nã trabalhar para 
conquistar com o próprio esforço a riqueza e prosperidade. 

Quero, portanto, que os trabalhadores, ao pleitearem 
justamente melhor participação na renda nacional, não se 
concentrem apenas na reivindicação salarial, mas atentem 
para os duradouros benefícios de programas de educação, de 
habitação e melhoria da assistência médica e socia_l. Quero 
que os empresários apliquem livremente sua energià produ· 
tiva, que possam calcular seus investimentos sem a ~gica 
mar~ de preços da innação, que ao cumprirem seu de r de 
pagar impostos não sejam inferiorizados pelos que sone · m 
tributos, que não sejam constantemente ameaçados ~e 
ampliação das atividades do Governo fora das regra~ . . \ competitivas. 

Fiz meu propósito e meu lema a democratização das 
oportunidades. bem diferente do oportunismo dos pseudo· 
democratas e da demagogia dos oportunistas." 

Desejo, também, deixar, nos Anais do Senado, o registro de 
hoje, dos 80 anos de vida do grande brasileiro - grande legenda 
nacional; herói e santo, estadista e militar, político e patriota dos 
maiores que já teve o Brasil, que é o Brigadeiro Eduardo Gomes. 

Castello e Eduardo Gomes nasceram no mesmo dia, juntos luta
ram, juntos deram suas vidas em benefício do País e do seu futuro. 

Aqui, a nossa homenagem, ao grande morto e ao grande vivo. 
(Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pala· 
vra ao nobre Senador Mauro Benevides, por cessão da Liderança do 
MDB. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Os representantes do Nordeste, no Congresso Nacional, rece
beram, firmada pelo Dr. Sebastião Barreto Campello, Secretúr~-Ge
ral do CENOR, uma circular, através da qual são os Sena~ores e 
Deputados instados a um trabalho conjunto para a revtsão de 
Decretos-Leis, recentemente assinados pelo Presidente da República, 
e que contrariam os interesses da nossa Região. . 

Pela sua importância, transcrevo a íntegra da referente ctrcular: 

"Os recentes Decretos-Leis, assinados na quinta-fdra, 
26 do corrente, alterando o art. 49, do Decreto-Lei n9 1.307, 
eliminaram uma árdua conquista obtida pelo Nordeste, a 
qual estabelecia a redução progressiva de 50% para 25%, dos 
incentivos ftSCais para o Rorestamento e o reflorestamento. 
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Conforme é do conhecimento público, a referida redu
ção foi decretada em janeiro de 1974, atendendo a um memo
rial de intelectuais, técnicos e políticos nordestinos, o aual 
mobilizou todas as lideranças regionais. 

A lim de obter a revisão dos Decretos-Leis já citados, o 
Centro de Estudos do Nordeste- CENOR- está apelando 
para as lideranças nordestinas, para que se dirijam diretamen
te ao Presidente Ernesto Gejsel, solicitando a revisão dessas 
medidas, certos de que o Presidente o fará, em virtude da sua 
já demonstrada preocupação pela Região. 

Certos de contarmos com a sua cooperação. para esta 
medida, agradecemos antecipadamente a sua ajuda. - Sebas
tião Barreto Campello, Secretário-Geral do CENOR." 

Registra-se, assim, Sr. Presidente, uma tomada de posição 
consciente por parte das lideranças nordestinas, dispostas a envidar 
todos os esforços no sentido de preservar conquistas da maior signi
licação para os anseios desenvolvimentistas daquela área do territó
rio brasileiro .. 

A redução progressiva dos incentivos !iscais destinados ao 
llorestamento e ao reflorestamento fora admitida pelo Decreto-Lei 
n9 1.307, após manifestação pública de categoriza.clas correntes de 
opinião nordestinas, representadas por políticos, técnicos e intelec
tuais de marcante projeção nos seus respectivos Estados. 

Agora, porém, numa decisão surpreendente, o Poder Executivo 
adota medida que fere, frontalmente, as aspirações mais legítimas do 
Nordeste. 

A alteração que incidirá sobre os incentivos !iscais encontra 
aquelas 9 Unidades Federativas sob prolongada estiagem, com a sua 
economia duramente atingida e necessitando de positivo amparo 

. I 
para soerguer-se. 

Há poucos dias, num testemunho das diliculdades ali enfrenta
das, o engenheiro José Lins de Albuquerque, Superintendente da 
SUDENE, anunciou os elevados índices de desemprego, que se 
ampliam a cada exercício, causando apreensão às autoridades, ao~ 
estudiosos e a quantos se preocupam com os problemas que afligem 
a população radicada no Polígno das Secas. 

No dia J9 deste mês, liz pronunciamento, nesta mesma tribuna, 
apontando, com dados irrefutáveis - porque colhidos em do
cumentos oficiais - a situação de descompasso entre o desenvolvi
mento do Nordeste e o do restante do Brasil. 

Apresentei, na ocasião, números extraídos do Balanço Geral da 
União, por intermédio dos quais se infere que, nos últimc;>s 
exercícios, o percentual de participação do Nordeste na Receita 
Orçamentária e na Tributária da União vem experimentando 
diminuição inexplicável. 

No aue tan,::e ao Ceará, por exemplo, comentei um quadro 
demonstrativo das exportações nacionais, eiaborado pelo 
PROMOEXPORT, em que o meu Estado figura com apenas 0,87 em 
1975, enquanto, dez anos antes ( 1965), o percentual era de 2,29% . 

No que concerne ao Imposto sobre a Renda, deixei patente, 
com base nos resultados de 72, 73 e 74, que Estados como o Ceará, o 
Piauí e Pernambuco sofreram decesso em sua respectiva participaçãc 
na Renda Nacional. 

Fiz questão de ressalvar, na oportunidade, a posição assumida 
notadamente pelos parlamentares do Ceará, Piauí, Rio Grande do 
Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, A lagoas e Serg1pe, em defesa 
dos inten:sses regionais, clamando por uma maior participação do 
Poder Central em favor do Nordeste. 

É de esperar que, agora, a vigilância das Bancadas daqueles 
Estudos se transforme em combate ostensivo ao Decreto-Lei n9 

1.47~. de 26 de agosto de 1976, que foi oficialmente lido no Con
gresso Nacional, em Sessão efetuada na última sexta-feira. 

Na Exposição de Motivos, submetida ao Presidente Ernesto 
Geise! pelos titulares dus Pastas da Fazenda, Planejamento, 

Agricultura, Indústria e do Comércio, e Interior, vai realçado no 
item 7: 

"Embora permaneça válida a razão básica da redução 
di fercnciaçào cm favor das regiões de menor 
desenvolvimento - constatou-se terem sido excessivas as ta
xas respectivas, face, especialmente, às necessidades de 
recursos previstos para a programação prioritária que visa à 
auto-suficiência de insumos industriais básicos, na parte 
relativa à produção de papel e celulose." 

Talvez, pressentindo a reação que certamente se esboçaria no 
Senado Federal e na Câmara dos Deputad9s, por parte dos repre
sentantes do Norte e Nordeste, é que o Executivo, ao legislar sobre a 
mat~ria, preferiu fazê-lo através de decreto-lei, mesmo encontrando
se o nosso Parlamento em franca atividade, com as duas Casas 
trabalhando intensivamente. 

A alternativa que nos restou, portanto, é a de negar apoio ao 
Decreto-Lei n9 1.478 e, se possível, obter a sua rejeição na Comissão 
Mista e, a seguir, no Plenário do Congresso. 

Com isso, os setores governamentais competentes seriam leva
dos a reformular a modificação adotada, mantendo o percentual dos 
incentivos liscuis, estabelecido pelo Decreto-Lei n9 1.376, de 12 de 
dezembro de 1974. 

Foi isso a que aspirou o Centro de Estudos do Nordeste, ao 
dirigir-se, por circular, a todos os parlamentares da região. 

E conosco formarão, sem dúvida, os dos Estados do Norte, 
prejudicados pela inoportuna alteração, que incidirá também sobre a 
área de atuaçào da SUDAM. 

Se a arregimentação parlamentar em que nos empenharemos 
não se revestir do êxito desejado, pelo menos valerá como uma 
advert~ncia aos que elaboram os programas oficiais - algumas 
vezes insensíveis às legitimas aspirações de desenvolvimento daque
las duas regiões do País. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador José Lindoso. (Pausa.) 

S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG. Pronuncia o se-
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: . 

Apenas para comentar a fala de Diogo Lordello de Mello, 
Presidente do IBAM- Instituto Brasileiro de Administração Muni
cipal - por ocasião do Seminário do Plano Urbanístico Básico do 
Rio de Janeiro. 

Ainda há pouco, Sr. Presidente, escutávamos o Senador José 
Sarney reverenciar a memória do Presidente Castello Branco. Nós 
que fomos Prefeito em 1970, na cidade de Juiz de Fora, reconhe
cemos o espírito municipalista do Presidente Castello Branco, mas a 
partir do Governo de Sua Excelência é de se observar que a União 
não voltou a interessar-se tanto pelos Municípios brasileiros. 

Há uma centralização do Poder Executivo em· relação aos 
Estados e, principalmente, aos M unicipios. A Federação prati
camente hoje só existe no papel. 

O Presidente do IBAM lembra, o seguinte: 

"PRESIDENTE DO IBAM ACUSA UNIÃO POR 
DESINTERESSE DE FORTALECER OS MUNICIPIOS 

O Presidente do Instituto Brasileiro de Administração 
Municipal (IBAM), Sr. Diogo Lordello de Mello, denunciou 
ontem, no Seminário do Plano- Urbanístico Básico do Rio, a 
"simpes falta de interesse" dos escalões superiores, sobretudo 
a União, de fortalecer os municípios. Ele considera que a 
causa de tudo é "uma grande sede de poder", disfarçada 
"pela alegação de falta de capacidade dos municípios para re
solverem seus problemas". 

Logo depois, no curso da mesma palestra na Sociedade 
dos Engenheiros e Arquitetos do Rio de Janeiro (SEAERJ), 
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ele citou o Ministro do flanejamento, Reis Velloso, cbmo "o 
homem que cada v.ez.mais tem poder neste País" 

Coaeeotraçio e dllulçio 

Muito aplaudido pela sua palestra, o Sr. Diogo Lordello 
falou sobre sistema de administração municipal, e disse que 
tradicionalmente os municípios brasileiros foram débeis. 
Salientou que a fraqueza atinge também os·Estados, "pois ·s{1 
São Paulo, hoje em çlia, pode prescindir da União, que 
procura concentrar cada vez mais seu poder". 

Além dà concentração, hâ superposição excessiva de 
competências conflitantes, "como aconteceu em Contagem", 
e explicou: 

"Todo mundo se lembra. A fâhrica poluía. O Prefeito 
baixou decreto, fechou, e quando esperava ter dominado a 
situação, apareceu o Governo Federal, que anulou tudo." 

Outro exemplo citado foi o de Salvador, "onde existem 
pelo menos 17 órgãos que cuidam de trânsito", e as Regiões 
Metropolitanas, criticadas porque não se origina~am a partir 
do poder municipal. 

"O resultado é aue hoje as Regiões Administrativas são 
simples apêndices do Governo Estadual. É bem verdade que 
o fenômeno não acontece só no Brasil, pois a maioria das ex
periências no mundo fracassou, mas hã casos felizes na Eu
ropa e no Canadá." 

Expectativas 

Ao teorizar sobre sistemas de . administração, o 
Presidente do IBAM explicou que inúmeros fatores se rela
cionam, a partir das aspirações da comunidade, passando 
pelo meio de consegui-las e finalmente, o produto, num pro
cesso que exige do administrador capacidade de sentir e agir 
com equilíbrip, e. orientar todas as forças para o consenso e o 
bem~est'ar. 

Para exemplificar, ele disse que "o carioca sempre pagou 
bem os seus impostos porque sempre esperou beneficíos da 
administração. E a administração do antigo Distrito Federal, 
da antiga Guanabara, sempre correspondeu em nível melhor 
que qualquer outro lugar do País. O Rio sempre foi um exem
plo de modernidade, tendo como seguidor próximo apenas o 
Rio Grande do Sul. Ninguém mais. Nem São Paulo." 

Afirmou que a expectativa da comunidade sempre 
existirá, como existe agora· em relação à fusão, "inventada 
pelo Governo Federal, que deve amamentar a criança". 
Explicou que dizia amamentar no sentido de "liberar 
recursos para que a administração possa cumprir seus en
cargos". Acentuou que "a ajuda deve vir da União, porque o 
Estado também tem muitos problemas". 

O Sr. Diogo Lordello acha que a harmonização e o equi
líbrio de poderes "deve ser feito atravé~. de uma divisão mais
justa dos tributos", éncarando-se . a situação particular de 
cada município, pois uns não são iguais aos outros. 

"Na Amazônia, por exemplo, tem município que não 
tem nem índio. Estudo do Tribunal de Contas da União re
velou que dos 3 mil, 953 municípios brasiléiros, 3 mil 347 
(85%) têm menos de 30 mil habitantes e apenas li (0,3%) têm 
mais de SOO mil." 

O conferencista declarou que o .fortalecimento muni
cipal "é um tem à quente" para as próximas eleições, ·mas 
poucos candidatos perceberam. 

"Só tocaram, só trataram do assunto os mais lúcidos. 
Ou então alguns líderes partidários. Mas para esses a causa 
está relacionada com outro nível do problema, ou seja, as 
eleições em si. Eles qu,erem é: assegurar a realização do pleito, 
também ameaçado pelo centralismo exagerado." 

Sr. Presidente, o Sr. Diogo Lordello, Presidente do Instituto 
Brasileiro de Administração Municipal, faz, assim, uma análise, 
nesse instante que· vai se proceder no País a uma eleição municipal, e 
cabe ao· Movimento Democrático Brasileiro, chamar a atenção do 
Governo para essa excessiva cent;alização. O Presidente do I BAM 
leml:lra que, no Brasil, temos mais municípios com menos de 30 mil 
habitantes. Pre'cisamos olhar com mais atenção essas comunas. Cito 
o próprio caso de: Minas Gerais que de 722 municípios apenas 40 têm 
população superior a 20/mil habitantes. É claro que se exige uma 
preocupação com as chamadas regiões metropolitanas, mas não 
podemos esquecer ~ grande maioria dos nossos municípios, com 
pequena população e para os quais precisamos dedicar uma atenção 
especial. 

O fundo de participação dos municípios, que teve a sua redução, 
em 1969, em cerca de 50%, só agora é restabelecido no Governo do 
Presidente Geisel. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: Estas as considerações que levo 
ao conhecimento do Senado, visando destacar obra do Sr. Diogo 
Lordello. Muito obrigado, Sr. Pre•idente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pala
vra ao nobre Senador Evandro Carreira. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

·Tomado ex-abrupto, porque esperava falar depois da Ordem do 
Dia, quero reportar-me a um discurso que fizera o meu ilustre colega 
Senador Alexandre Costa, cujo teor, infelizmente, ainda não me 
chegou às mãos, porque ainda não publicado. Mas, através de 
noticiário de jornais, to'mei conhecimento de que S. Ex• pretendeu 
refutar minhas assertivas com relação à Transamazônica e à BR-
319, a celeb~rrima estrada que pretende alcançar Manaus, vinda de 
Porto Velho e margeando o Rio Madeira. 

Admito que meu ilustre colega tenha suas razões para defender 
a Transparaense e a Transmaranhense, porque esta estrada 
inegavelmente beneficiou o sul do Maranhão e o .sul do Pará, e 
jamais atravessou o Amazonas. Basta um estudo semântico, simples, 
da palavra Transamazônica, para se concluir que seria um caminho 
que atravessasse a Amazônia, que viesse através da Amazônia; e a 
estrada, chegando a ltaituba, corta apenas um pequeno trecho do 
Sudeste do Estado do Amazonas, indo procurar Humaitâ - porque 
até agora não encontrou Humaítâ - e lã, chegando, então, faria 
conexão com a BR-319, para alcançar Manaus. Essa estrada, que 
acabei de percorrer, há aproximadamente IS dias, continua imprati
cável sob o ponto de vista econômico. É uma trilha que servP. apenas 
como caminho turístico, uma vilegiatura de safâri, de caça na selva. 

E a prova, Sr. Presidente e meus ilustres Pares, de que não pre
tendo impingir uma mentira, nem vivo submerso nas águas imensas 
do Amazonas e aflorando vez por outra, para dar uma notícia inverí
dica do grande erro que foi a Transamazônica, é este jornal que 
tenho em mãos, o Jornal do Comércio, editado em Manaus, do dia [9 

de setembro deste ano, e não do ano passado: 

"A estrada Manaus-Porto Velho, rasgando mais de 
867 quilômetros de selva entre terra firme, chavascais e 
várzea, que se transformou num verdadeiro desafio para a 
engenharia, poderá ser apenas uma recordação dentro de um 
tempo não muito distante, de acordo com a opinião de vários 
engenheiros que no último fim de semana percorreram essa 
rodovia de Manaus a Porto Velho, passando naturalmente 
pela ~idade de H umaitá. 

A "Rodovia da Integração" ou da "coragem" como foi 
cognominada à época de sua construção, segundo os 
engenheiros apresenta uma série de defeitos técnicos e em 
conseqUência a sua durabilidade será pouca, principalmente 
quando a intensidade do tráfego se fizer maior. 
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Ilusão 

Para os profissionais da engenharia, notadamente para. 
os especialistas em construções rodoviárias a Manaus-. 
Porto Velho é apenas uma "grande ilusão" que desaparecerá 
brevemente se não forem tomadas providências urgentes, 
que segundo cálculos deverá custar quase a metade do que foi 
gasto em sua construção há pouco mais tle dois anos;" 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, aqui o excerto merece uma 
digressão. A rodovia caminha pelo grande terreno sedimentar na 
área Manaus-Humaitá, principalmente onde não existe uma pedra. 
Terreno de aluvião, sedimentar, foram depósitos trazidos pelas 
águas, desde que a grande bacia emergiu em virtude, naturalmente, 
de um movimento sísmico. Não se encontra uma pedra sequer. Só 
por aí se concluiria que a estrada era inviável. Com terreno sem voca
ção topográfica para a estrada, os engenheiros responsáveis pela sua 
construção partiram para uma solução primária: cavaram o terreno 
lateralmente. Quando o rio desceu e deixou as terras de várzea des
cobertas, foi cavado o solo lateralmente, e acumulada essa terra até 
atingir uma cota de nível da maior enchente já registrada no 

·Amazonas, na suposição de que alcançando determinada cota de ní-
vel era possível fazer a estrada sobre essa cota, sem que as águas 
assoberbassem a estrada. Não sei se por má-fé, se por ingenuidade, se 
por absoluta ignorância, os responsáveis pela construção dessa es
trada não admitiram que quando as águas subissem elas ficariam 
assediando os flancos dessa estrada, numa ext~nsão de 400 quiló
metros. Quando o rio enche- percorremos de Manaus a Humaitá, 
400 e tantos quilómetros, vendo água de um lado e do outro da 
estrada - a água fica erodindo, fica insultando, fica assaltando os 
taludes. Naturalmente que esse insulto, essa erosão é sutil, porque as 
correntes são suaves, mas há a erosão, a ~onto de se criarem bolsões 
por baixo, verdadeiras crateras. Daí, porque o DNER, atualmente 
com muita precaução, com muita previdência e muita sabedoria' 
proíbe a passagem ali de caminhÕes com mais de 4 toneladas por ei: 
xo, porque eles prevêem que, de um momento para o outro, um 
caminhão de 20 ou 30 toneladas, ao passar por cima de um desses va
zios que se formaram no interior dessa maromba, desse aterro, possa 
ceder e succionar o próprio caminhão. Esta, a razão de não poder tra
fegar veículo com mais de 4 toneladas por eixo. ~ ordem do DNER. 
Há balanças no começo e no fim da estrada, colocadas com esse obje
tivo, tal a periculosidade da estrada. Por quê? Por que ela não tem 
vocação. Para que ela pudesse funcionar seria necessário que esse 
aterro· fosse de matéria sólida, de pedra, e viesse lá de baixo, de uma 
área onde ela encontrasse resistência para se consolidar, para não ce
der, para não ser insultada pela erosão; pelo movimento das águas. · 

Prossigo lendo o excerto do Jornal do Commérclo: 

"Aberta em terreno dificil, onde o solo não apresenta 
nenhuma uniformização, com a parte do terreno se 
constituindo de argila e areia, aos poucos essa ·estrada, elo de 
ligação entre Manaus e o resto do País em termos rodoviário 
deixará de existir em conseqüência dos erros técnicos existen
tes. 

Construída pela firma Andrade Gutierrez sob a 
administração do Departamento de Estradas de Rodagem 
do Amazonas com recursos federais oriundos do PIN -
Plano de Integração Nacional, está entregue hoje ao 
(9 Distrito do Departamento Nacional de Estradas de Roda

gem, como rodovia federal, a quem cabe a tomada de urgen· 
tes providências .com vistas à preservação da "rodovia da 
integração", retificando os erros a fim de que sua durabili
dade seja prolongada e ela possa continuar sendo a "rodovia 
da integração". 

Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é fácil concluir uma estra
da que no curso de pouco mais de 400 km, não tenho uma pedra, a 
ponto de em certos trechos de areia, por demais movediça, terem 
sido gastos cerca de cinco mil sacos de cimento. Até hoje é possível 
constatar, em certos trechos, que o aterro ni!o é seguro; e devido as 

areias ":JOVediças daquela área - onde inexiste pedra e para se ir 
buscá-la em outro local, bem distante, sairia muito mais caro - a 
solução mais fácil foi jogar o saco de cimento inteiro para que ele se 
petrificasse e se transformasse em pedra. Assim, foram gastos cerca 
de cinco mil sacos de cimento, em certos aterros. ~ uma estrada que 
está por I bilhão e meio, infelizmente. Eu já disse, desta tribuna, e 
venho repetindo há quase dois anos, desde que aqui cheguei, que 
meu ilustre colega Senador Alexandre Costa, do Maranhão, é um 
homem muito bem intencionado e acredita nos falsos dados, nas 
falsas estatísticas, nos números mistificadores e crê. Eu já pedi a 
S. Ex•, com todo respeito que tenho por uma colega, por um 
companheiro, por um par, que faça a viagem comigo; saiamos de 
Marabá até Manaus pela Transamazônica. Não pela BR-364, 
Srs. Senadores. Aí está o erro. Alguns caminhões com quatro tonela
das por eixo, que estão alcançando Manaus, e alguns temerários, que 
saem de jipe ou rural para Manaus, não vão via Transamazônica, 
mas pela BR-364, Cuiabá-Porto Velho. Não é Transamazônica 
porque esta é impraticável no trecho de ltaituba-Manaus, a pont~ 
de, durante o inverno, haja vista esta enchente última - verem-se tre
chos de quatro quilómetros cobertos pelas águas. Eu estive lá e as 
águas atingiram cerca de meio metro. 

Claro que insistir, claro que teimar na construção dessa estrada 
é ficar a cavar buraco dentro da água e a exaurir o resto dos nossos 
irmãos brasileiros .. 

Sou Senador pelo Amazonas, mas o meu Amazonas está inte
grado no resto do Brasil. Não posso deixar de dizer uma verdade, 
não posso mentir. Só porque duas ou três firmas, ficam dando 
quinhentos ou mil empregos para cavar buracos dentro da água, não 
é por isso que vou aplaudir o acontecimento aqui, no Senado. Não 
posso. Seria um crime de lesa-pátria. 

Não há vocação. A estradajamais funcionará, se não for feito 
um aterro condizente com a quota de nível, porque o terreno por 
onde ela passa; quando o Rio Amazonas enche, fico alagado, fica 
dentro da água. Quando o rio desce 12, 14 ou 16 metros é que esse 
terreno aflora, fica fora da água. Fizeram a estrada em cima desse 
terreno, tirando-se terra do lado, aprofundando uma vala. Tanto 
assim é que essa vala não seca mais, forma praticamente um verda
deiro rio lateral à estrada até Humaitá. Já de Humaitá para Porto 
Velho a topografia melhora, sente-se que há maior vocação. Por 
quê? Porque já nos estamos aproximando do barranco da bacia 
Amazónica, que é o altiplano boliviano, já nos estamos aproximan
do dos contrafortes do altiplano boliviano. ~ o que acontece com a 
Belém-Brasília, que corta região vocacionada para a rodovia ou 
ferrovia, e, na minha opinião teria sido melhor a construção de uma 
ferrovia. Aí já há uma vocação. A Belém-Brasília está nos con
trafortes do Planalto Central. ~ só ver um mapa fisiográfico do Bra
sil para constatar essa realidade. A quota de nível dessa área varia 
entre 100 e 200 metros acima do nível do mar, enquanto a área de 
Humaitá-Manaus é de 20 a 80 metros acima do nível do mar. Essa 
região está a mil milhas da desembocadura do delta, do oceano, e 
apenas 20 metros acima do mar. Então, quando o rio enche alaga 
tudo, é um pantanal só. A Amazônia, nessa região, é água em absur
do. Não há nada similar, não há nada igual no mundo. t: uma faixa 
de 500 a 600 quilómetros, margeando o Rio Amazonas, que é água 
só, e onde predomina o igapó, onde predomina o chavascal, o pânta
no, o alagadiço, Não há terra sólida. Não há como construir a estra
da, porque tudo é argila e areia. Onde vai se buscar pedra? Então, 
vamos construir uma Muralha Chinesa! ~ melhor fazer uma escada 
para irmos à Lua! 

Quatrocentos e tantos quilómetros para serem enchidos de 
pedra? Não vamos exaurir o Brasil! Vai ficar o Brasil, todo estio, 
todo verão, toda a época da seca, quando menos chove, a mandar 10, 
20 ou 30 milhões de cruzeiros para tapar buraco, para consertar bura-
co? 

Prossigo, lendo o excerto: 
"Inteiramente asfaltada e sinalizada, o grande defeito 

·técnico ela Rodovia Manaus-Humaitá-Porto Velho é a 
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falta de proteção para águas pluviais, o que inevitavelmente 
vai provocar erosão cm todo o seu percurso com exceção de 
alguns trechos, como talvez aconteça entre Humaitâ e Porto 
Velho, considerado como o melhor da rodovia." 

Vejam V. Ex•s a opinião dos engenheiros se acopla, se acasala à 
minha. 

ln~:gavelmt:nte é o melhor trecho da rodovia, assim mesmo sem 
condiçõ~:s de segurança. 

Entre Humaitá e Porto Velho existem nove pinguelas, não. são 
pontes. · .. 

Inicialmente, foram feitas as nove pontes, num trecho de 200 
quilôm~:tros. Neste ponto, solicito a atenção dos Srs. Senadores: em 
ap~:nas 200 quilômetros, numa área que já se aproxima dos contrafor
tes do altiplano boliviano, foram necessárias nove pontes, além dos 
at~:rros com bueiros, quer dizer, igarapés, córregos, riachos, foram 
ultrapassados mt:diante aterro com bueiros. Houve uma enchente 
muito grandt: c arrancou essas pontes- vou tentar explicar, porque 
o St:nado precisa estar a par da Amazônia - um rio, que no 
Amawnas chamamos de igarapé, tem geralmente cinco, dez, vinte, 
cinqUt:nta metros de largura. Ele vem de regiões interioranas, onde 
às vezes ocorre uma ventania forte, - como agora aconteceu em 
lpixuna, nas cabeceiras do Juruá - ventos de 80 a 90 quilômetros 
por hora, que derrubam árvores. Se uma dessas árvores cair atraves
sada num côrrego de cinco, oito ou dez metros de largura, ela vai ser
vir de barreira, de dique. Com o passar do tempo, os detritos que o 
rio traz vão parando, vão-se acomodando nessa barreira. Em pouco 
tt:mpo temos uma barragem. É um trabalho de castor que o rio faz
t: tapa t: veda. Essa água vai-se acumulando nessa barragem e forma 
um lago. Quando essa árvore, com os anteparos, não tem mais 
rt:sistência para suportar o peso da água, vem a avalancha, vem o 
alude, c t:ssa água rompe 'a barreira e vem arrebentanto tudo. É aí 
qut: lt:va as pontes. Pode-se colocar o peso que se queira que as pon
tes vão t:mbora. a água as leva de roldão. Essas 9 pontes foram assim 
derrubadas. 

No açodamento de construir a estrada. de inaugurá-la três vezes 
- como já fizeram -construíram pontes, pinguelas fora do eixo da 
estrada. A t:strada ia num sentido, e não foi mais possível construir a 
pontt: naquele lugar, porque o trecho, inclusive, ficara muito largo. 
Então, fizeram um outro traçado, desviando a estrada. Já têm acon
tecido dt:sastrt:s com pessoas à noite, que se precipitam nágua, 
porque <IS pontes estão fora do eixo. As noves pontes, nove pinguelas 
de maddra, estão fora do eixo. 

Prossigo a leitura, Sr. Presidente: 

"O mais importante numa obra dessa natureza é a drena
gem. Sem t:sse n:curso técnico nem no Nordeste as rodovias 
rt:sist~:m como é que resistirão no Amazonas, onde chove 
s~:is mt:st:s ao ano", explicavam os engenheiros. 

Construída t:m terreno difícil com o "grade" elevado por 
caus<t das t:ncht:ntes da região, os construtores da BR-319, na 
opinião dos engt:nheiros, não tiveram nem ao menos o cuida
do de fazer "empréstimos" (a retirada de terras para aterros) 
o que provocou a formação de grandes crateras dos dois 
lados da rodovia, facilitando a infiltração da água no solo e 
conseqUt:ntt: destruição da Rodovia Manaus-Porto Velho em 
pouco tempo. 

Camburào 

Embora tecnicamente não fosse ideal, mas, devido às 
condições da região e mesmo aos poucos recursos disponíveis 
par<l a construção da estrada que não tem acostamento, pode
ria tt:r sido feito com camburões partidos, apenas para cana
lizar a água. 

Tecnicamente não seja perfeito, mas pelo menos conser
varia muito mais a rodovia, com a canalização das· águas. 
Agora. o trabalho i: bem mais difícil e oneroso e se quiserem 
consertar terão que começar logo os trabalhO<> antes. que a 
estradas~ acab~". afirmaram os engenheiros." 

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não sou eu que, 
aflorando da minha eterna imersão nas águas amazônicas, venho, 
como uma cassandra, como uma sibila maldita, vaticinar o destino 
trágico da Transamazônica e da BR-319. São engenheiros. f: noti
cia do dia 19 de setembro deste ano, depois que a estrada foi toda 
asfaltada. 

Gastou-se uma fortuna, oitocentos e tantos quilômetros, 
quando poderíamos ter asfaltado a BR-364, - a Cuiabâ-Porto 
Velho. Essa é que é a estrada de integração, essa é que é a estrada 
útil, porque realiza o sonho de Euclides da Cunha, como eu já 
dissera aqui: ligar os afluentes da margem direita do rio Amazonas 
pelas suas cabeceiras, pelas suas vertentes. E não o que fizeram. 

A Transamazônica tentou ligar esses rios nos seus deltas, nas 
suas desembocaduras, o que é impossível, porque é construir dentro 
do alagado, é tentar uma estrada dentro de um alagado. 

Quanto aos gastos da Transamazônica, em discurso anterior, de 
agosto, e arrimado no chefe do Departamento de Estradas de 
Rodagem, do Estado do Pará, afirmei que foram gastos três bilhões 
na Transamazônica. Foi o Chefe do DER do Pará quem o disse. 
Inclusive inseri, o excert~ no meu discurso. Mas ninguém, neste 
Brasil crédulo e bom, há de acreditar que uma estrada, vinda lã de 
Marabá e procurando Humaitá, nela tenham sido gastos apenas oito
centos milhões de cruzeiros, quando só na BR- 319, Manaus-Porto 
Velho, já se gastou um bilhão e meio. 

Convenhamos, uma estrada, para a qual se compravam sanefas 
de nylon com a extensão de 2 a 5 quilômetros e 50 metros de lar
gura, para cobri-la quando a chuva vinha, e, assim, fosse possível sua 
construção, para inaugurá-la no dia ou para, naturalmente, justificar 
o recebimento das cotas do contrato, isso constitui crime, Sr. 
Presidente. 

Essa estrada não funciona. Ela existe como trilha. O O Estado 
de S. Paulo e o Jornal do Brasil já mandaram os seus repórteres 
credenciados, que percorreram a estrada e deram o seu depoimento, 
d~poimentos que se ajustam àqueles que fiz aqui, na Tribuna do 
Senado. 

Querem impingir, querem marcar, como se fosse um toque 
subliminar, o cérebro do homem brasileiro, para acreditar numa 
realidade que é abstrata, que não existe e que está a nos exaurir. 

Agora mesmo tomei conhecimento de que o gasto com a 
Perimetral Norte já está-se aproximando de um bilhão de cruzeiros, 
estrada que vai do nada para coisa nenhuma. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, convenhamos, não é porque a 
estrada vá passar numa área perto do meu Amazonas que eu tenha 
dizer que vai bem. Pelo amor de Deus, nós somos brasileiros! Não 
devemos ser tão regionalistas, tão glebários, a ponto de exaurir os 
nossos irmãos. 

E o meu povo, os amazonenses, sabe o que digo. Não adianta 
incompatilibilizar-me com os meus irmãos do Amazonas, quando se 
diz, aqui, nesta Tribuna, que o único representante que não aplaude 
essas obras e gastos que são feitos na sua região. Claro que não posso 
aplaudir uma despesa, um gasto inócuo na minha área, quando é 
tirado do suor, sangue e lágrima dos meus irmãos brasileiros. Que se 
faça uma BR- 364, que se conclua uma BR- 236, aquela que vai 
do Rio Branco no Acre, até Pucalpa, a Transacreana. Certo que se 
conclua, definitivamente, a Belém-Brasília, ainda não totalmente 
concluída. Eu a fiz a cerca de 3 meses, saindo de Brasília de carro até 
Belém. Srs. Senadores, na própria Belém-Brasília, não há nenhuma 
cidade que tenha nascido ao sabor da estrada. E as que nasceram são 
choças, aldeamentos. 

E preciso que o ilustre Senador Alexandre Costa, como 
Presidente da Comissão de Transporte, Comunicações e Obras Pú
blicas promova uma vilegiatura por essas regiões, para que nos iden
tifiquemos com todas elas. Eu o fiz, sponte propria. As cidades prós
peras eram aquelas que já existiam, como Imperatriz, Altamira, a 
prôpria ltaituba, Marabá, Estreito. Claro que, com cinco, seis mil 
homens a comprar no .seu mer.~;u;lo, rJ:ceberam um impulso de des~n
volvimento. Claro, lógico, óbvio. Mas, u própria estrada só fez nas-
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cer postos de gasolina. Até hoje ninguém prefere a estrada para carga 
pesada, mas sim a cabotagem. Ninguém manda mercadoria a granel 
nem em grande quantidade por ela. Prefere o oceano, prefere a 
cabotagem. 

Sr. Presidente, o meu tempo se esvai. Agradeço a oportunidade 
de esclarecer este fato, mais uma vez, aos meus pares. E peço ao meu 
ilustre companheiro Alexandre Costa que não toque mais no as
sunto, a não ser depois de viajar comigo pela estrada, não no seu 
submarino, mas num caminhão com vinte ou trinta toneladas de 
carga. Também não adianta ir num helicóptero, num Pullman, num 
jato ou num colchão de ar. ~ preciso que façamos num caminhão 
com peso, para que fique provada a economicidade da estrada. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pala-
vra ao nobre Senador Dirceu Cardoso. (Pausa.) 

S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

"0 Governo não aceita a colocação de esperar que o crescimen
to económico, por si, resolva o problema da renda", donde "manter 
acelerado desenvolvimento e realizar políticas redistributivas 
enquanto o bolo cresce". 

Nessas palavras bem condensado o pensamento predominante
mente social do eminente Presidente Ernesto Geisel, cujo Governo, 
em pouco mais de dois anos, já adotou notável elenco de medidas 
objetivando maior segurança social, mais rápido bem-estar para o 
povo brasileiro. 

Sem dúvida, aqui encontramos a explicação para a ênfase 
especial, a prioridade absoluta dada pelo lfminente Presidente Geisel 
à Previdência Social, criando o Ministério da Previdência e 
Assistência Social, tão bem entregue por Sua Excelência ao Ministro 
Luiz Gonzaga do Nascimento e Silva, que tem sabido corresponder, 
plenamente, à importante missão que lhe foi atribuída pelo chefe do 
Governo. 

Nesse esforço de melhoria das condições de vida do povo brasi
leiro, papel da maior relevância é desenvolvido pelas Empresas de 
Pecúlio Privadas, dentre as quais ganha realce muito especial a Caixa 
de Pecúlios dos Militares, a tão conhecida e popular CAPEM!. Os 
benefícios que tem assegurado a seus inúmeros segurados são 
incontáveis. Além de benefícios de toda espécie, assegura às famílias 
pecúlios que permitem que jovens prossigam em seus estudos, numa 
sucessão de efeitos os mais benéficos sobre a coletividade, razão de . 
sua imensa aceitação por parte do povo brasileiro. 

O crescimento de muitas Empresas de Pecúlio Privado, bem co
mo abusos ocorridos no setor, suscitam a idéia de submeter essas en
tidades a controle governamental, o que há de ser alcançado de for
ma a que essas entidades não venham a ser prejudicadas, podendo, 
assim prosseguir em sua missão. 

Sr. Presidente, somente graças à sua excepcional gestão, foi 
possível à CAPEM I vencer obstáculos e dificuldades decorrentes de 
momentos de inflação desenfreada, agigantando-se sempre mais, até 
tornar-se o colosso que é hoje: 

"Somente em pecúlios simples, e pecúlios mais adicional de aci
dentes e folha de pagamento dos pensionistas, em julho, atingiu a 
considerável importância de 13.937.847,12." 

São cifras que falam por si só! 
Não há, no País, quem não conheça a CAPEM I e não saiba dos 

benefícios que assegura a seus segurados, bem como às famílias des
tes. E os cargos de direção são exercidos sem direito a remuneração, 
na caracterização do que é essa entidade. ~de se recordar, ainda, ter 
sido a primeira a atualizar pensões e benefícios, que a inflaçã? 
reduziu até tornar inexpressivos, o que faz anualmente. E automati
camente! 

Sr. Presidente, hoje, a Previdência Privada vem completar a 
atuação do Governo na proteçào à família brasileira, assumindo, 

assi!l), importante papel social, que não pode ser desconhecido e, 
muito menos, menosprezado. Bem ao contrário, impõe-se ao Gover
no reconhecer a significação extraordinária dessas instituições, a fim 
de que melhor possa concretizar suas metas relativas ao bem-estar e 
à segurança dos que trabalham! 

A criação de outras entidades e o crescimento daquelas tradi· 
cionais como a CAPEM I, alcançando resultados miraculosos, impõe 
que as EPP sejam bem analisadas pelo Governo, inclusive visando 
discipliná-las e, em certos pontos, fiscalizá-las. 

No entanto, é necessário que o assunto encontre solução 
adequada, que atenda de fato ao interesse nacional e, assim, 
consagre o decisivo papel da Previdáncia Privada como complemen
to à atuação do Governo na proteção à família brasileira. 

O problema, de complexidade, foi muito bem focalizado pelo 
Cel. Jaime Rollemberg de Lima, ilustre sergipano, diretor-presidente 
da Caixa de Pecúlio dos Militares Beneficente, no 29 Simpósio 
Nacional de Previdência Privada. Tamanha a importância da exposi
ção feita pelo ilustre Diretor-Presidente que entendemos do interesse 
a incorporação de sua palavra em nossos Anais, a fim de que 
possamos dispor, a qualquer instante, de documento relevante para a 
boa compreensão do problema. 

De outro lado, prestamos uma homenagem à entidade que, 
entre tantos benefícios que espalha entre milhões de brasileiros, 
assegura, através do Lar Fabiano de Cristo, magnífica assistência a 
63.042 crianças, 3.200.160 adultos! 

Para isso, Sr. Presidente, pedimos, nos termos regimentais, 
conste como parte integrante destas nossas considerações a íntegra 
da fala do Cel. Jaime Rollemberg de Lima, no 11 Simpósio Nacional 
de Previdência Privada. Consignaremos, assim, em nossos Anais, 
preciosos subsídios para o bom exame de questão da maior rele
vância para o País, ao mesmo tempo que expressamos nossa 
admiração e aplausos por essa modelar CAPEMI. (Muito bem! 
Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOURIVAL 
BAPTISTA EM SEU DISCURSO: 

Conferência realizada pelo Coronel Jaime Rollemberg de 
Lima, Direror-Presidenre da Caixa de Pecúlio dos Militares
Beneficente, no li Simpósio Nacional de Previdência Privada, 
realizado no Rio de Janeiro. 

O SR. JAIME ROLLEMBERG DE LIMA - Sr. lvânio da 
Silva Pacheco, Diretor-Presidente da APLUB, Ótiz Pomin, 
Superintendente do IDORT, e nosso caro Professor Sebastião 
Valladão, chefe da Assessoria de Planejamento da CAPEM I. 

Ilustres Simposiastas, Minhas Sr•s, Companheiros da APLUB: 
Da nossa associação de classe, queiram receber meus agradeci
mentos, desde o início, por aqui estarem presentes. 

São palavras do Exm~ Sr. Ministro Mário Henrique Simonsen: 
"O dificil, no mundo moderno, não é conhecer as 

aspirações dos povos, mas torná-las compatíveis." 

De Murilo Melo Filho: 

" ... Temos a consciência própria de sermos um País que 
conhece suas potencialidades e sabe que, como superfície i: o 
59 do mundo, como população é o 79 e como potência econó
mica i: a 139," 

O Brasil toma consciência de sua grandeza sem perder a alegria 
de viver. 

O MEIO SOCIAL NO BRASIL 

Comenta Murilo Melo Filho, autor muitíssimo atualizado, que 
a nossa renda per capita ainda é diminuta, apesar do produto bruto 
ser razoável e crescente. O crescimento global, mesmo impactado pe
la crise mundial que JÚ produziu sérias involuções, resiste nesta di:ca
da, vindo de 9% em 1969, em 1970 o crescimento do PIB passou para 
9,5 em 1971, para 11,3 em 1972 para 10,4, repetil.: o 11,3 em 1973. De-
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pois da mudança da conjuntura mundial, permaneceu em 9,6% em 
1974 c baixou para 4,2 em 1975. 

Assim, as características do meio social sofreram modificações 
recentes, difundindo um otimismo que se constitui em filosofia do 
chamado modelo brasileiro cujo documento de conteúdo mais 
substancial, o 11 Plano Nacional de Desenvolvimento "II PND", 
com vigência para todo o fim da década, até 1979, consigna uma polí
tica de desenvolvimento social tão corajosamente definida como 
nunca aconteceu dentro de um mesmo panorama de governo, este 
tão integrado em um sistema que se sente bastante seguro para si 
mesmo impor suas metas. E não as cria com objetivos meramente po
líticos, mas acionando o sistema para cobrir todos os aspectos· é' 
alcançar o desenvolvimento p~evisto pela Revolução, agora em seu 
13~ ano. 

Compreende-se portanto que no estudo da estrutura social do 
país as velhas injustiças, os'problcmas que agora se enfrentam aberta
mente com a aplicação de vultosos recursos, não nasceram de fatores 
recentes e são o fruto de uma evolução de longo prazo. 

Na verdade, Castro Barretto, em seus Estudos Brasileiros da 
População ( 1944), lembra que a euforia dos ufanistas fizera vistas 
grossas das nossas dificuldades geográficas entre outras, com as 
montanhas se debruçando sobre o mar, as estradas de ferro vencen
do sérios obstáculos para chegarem aos portos, a necessidade de 
expansão urgente da rede de estrada de rodagem, a abertura de 
açudes e represas, as lavouras (cana, café, algodão) em ciclos 
desentrosados, a absorção de culturas para melhorar a nossa, tudo 
isso, já sendo enfrentado (faz 32 anos) com um continuado e formidá
vel esforço de adaptação ecológica de seus escassos povadores 47 
milhões de habitantes. 

Já, então, este como muitos outros autores (Alberto Torres, 
Roquete Pinto, Afrânio Peixoto), chamavam a atenção para nosso 
descuido em relação ao contingente humano em seu sentido bioló
gico e cultural. 

Partindo de uma imigração sem rigorosa seleção que afetou a 
demografia logo após as Grandes Guerras, aqueles 47 milhões cres
ceram para os atuais quase 110 milhões rompendo uma luta séria 
contra a doença e a pobreza, doença retletida na tristeza dos mais 
altos índices mundiais de mortalidade infantil e pobreza que tão 
recentemente ( 1965) levou o futurólogo Herman Kahn a 
prognosticar nosso atraso irremediâvel até o ano 2.000 - 824 dó
lares anuais contra 10.200 dos Estados Unidos, ou seja I para 12. O 
Ministro Mário Simonsen, em seu livro Brasil Ano 2001, contestou, 
iniciando a mudança da mentalidade nacional para o otimismo 
pragmático. 

Daí, porque a pobreza geral historicamente nascida com a ex
ploração dos colonizadores externos à base do braço escravo e 
exportação dos resultados, enraizou-se praticamente até a arrancada 
de progresso assistida por nossa geração e só consolidada na década 
que transcorre. 

O "NÃO PODE CONTINUAR" 

E esse o quadro que o II PND declara não poder continuar, pre
vendo uma redistribuição de renda e a já célebre opção de que "O 
governo não aceita a colocação de esperar que o crescimento 
económico, por si, resolva o problema da renda" donde "manter 
acelerado o crescimento e realizar políticas redistributivas enquanto 
o bolo cresce". Essa idéia coincide totalmente com o fruto da 
atividade das EPP. Elas ajudam no crescimento do bolo pela 
arrecadação e aplicação das contribuições dentro do País e leva ao 
sócio ou a seu beneficiário, no momento acertado, o resultado das 
contribuições acrescido de uma renda calculada. 

Dentro dessa meta do 11 PND uma série de providências do 
Governo veio à luz, como a criação de grandes empresas, os fundos 
de natureza económica e social como o PlS, o PASEP e o FGTS, a 
que se juntam entre outros os esforços de levar casa, remédio e 
alimentação à população considerada atingida pela pobreza 
absoluta. 

Nesse contexto é que deve ser visto o papel social das Entidades 
de Previdência Privada, considerando-se que elas devem ser conhe
cidas em sua intimidade na hora em que seus destinos serão lixados 
em lei. 

E essa intimidade revela que o seu esforço é paralelo ao do 
Governo, social e economicamente, criando uma tradição de traba
lho sério, construtivo e de interesse da coletividade, pano de fundo 
expressando a segurança sócio-económica com que cada um cria ou 
reforça a garantia de que já dispõe para o futuro dos seus. E uma 
barreira oposta à acumulação de focos de empobrecimento familiar 
pela queda de renda do grupo quando advém alguma crise ou falta o 
chefe por morte ou invalidez. 

A PREVIDENCIA PRIVADA 

Recorda-se rapidamente que o instinto previdenciário desenvol
veu-se, primitivamente, entre grupos afins com interesses semelhan
tes, gerando a solidariedade grupal desde os cameleiros do deserto 
aos antigos navegadores, apoiando-se mutuamente para a substitui
ção do seu camelo ou de seu navio quando perdido. No caso de pes
soas, antigas mútuas na Idade Média amparavam viúvas e órfãos 
mediante contribuição pia, isto é, através de Instituições Religiosas. 
As EPP também nasceram para grupos e só depois se expandiram. 
Aperfeiçoadas cqm a técnica, fruto do tempo, nascem da mesma 
motivação. 

Esse aspecto de proteção contra a fragilidade da vida humana 
trouxe a forma geral de montepio (monte no sentido de fundo para 
ser repartido e pio como tendo caráter piedoso), precursor do seguro 
vida, na forma como se concebe atualmente com suas características 
técnicas, complexas, promovendo convergência das mais variadas 
ciências, no seu estudo, conhecimento e difusão. 

Assim, o sLJrgimcnto cm grupos homogéneos geralmente 
profissionais, tem tradição e é de natureza essencial da Previdência 
Privada atual a convivência desse aspecto de solidariedade humana 
com as exigências técnicas que dão segurança às operações para reu
nir as contribuições, aplicadas segundo rentabilidade mínima previs
ta, na formação e crescimento do bolo que chegarã à pessoa indicada 
ao fim de um tempo ou na ocasião de ocorrência do sinistro. 

Mas o sentimento de solidariedade humana com essa cobertura 
do futuro das pessoas que nos são queridas muito principalmente as 
das gerações seguintes, como os filhos, tem implicações sociais que 
não devem ficar desapercebidas, pois vai do presente ao futuro, 
crescendo sempre a liquidez de uma quantidade cada vez mais ampla 
de famílias protegidas pelas EPP de modo a que se possa prever sua 
influência na formação da riqueza nacional, desta forma já distribui
da. 

Socialmente é um renascer de sentimento nobre jã agora, 
evoluindo, firmado no desejo de que nossos descendentes disponham 
de maiores recursos do que nós para enfrentar os problemas da vida, 
custear despesas de estudo ou manutenção ou, simplesmente, desfru
tar de maior conforto. 

Esse esforço de proteção à família muito em foco no governo 
atual que o conduz agora através de serviços diretos como o 
PRONAM e a Merenda Escolar, no setor de alimentação e dos gran
des fundos obrigatórios no aspecto de poupança, na distribuição de 
recursos e de remédios, no de saúde etc. encontrou nas EPP um valio
so complemento, dadas as eficientes condições de atuação destas que 
cobrem fatia considerável da população economicamente ativa, 
prestando-lhes assistência financeira para atender a necessidades 
urgentes, imprevistas e outras como a aquisição da casa própria. 

Desejamos destacar que o quadro descrito somente foi possível 
com o sucesso econômico de um modelo criado pelas próprias EPP, 
de fato as pioneiras no princípio de corrigir periodicamente o valor 
dos benefícios, os quais se aviltavam pela inflação, rapidamente. Co
mo hoje a in Ilação já é conhecida e vivida até pelos países desenvolvi
dos, que procuram se utilizar da experiência brasileira, fica ressalta
da a viabilidade económica dos planos previdcnciários. Eles decor
rY~n· de cálculos consentâneas com a n:alidade subjacente, da sua 
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compatibilização ao processo corretivo da degradação do poder de 
compra da moeda e conseqUente manutenção do valor atraente do 
benefício legado, que, por essa forma, atinge a perenidade dos seus 
objetivos de proteção ao grupo familiar. 

DIFICULDADES JÁ SUPERADAS 

No âmbito das EPP, é boa a atitude comum dos sócios, ficando 
para trás em minoria que permite ser identificada, a figura do came
leiro que punha em sua tropa o camelo doente para morrer no cami
nho e ser indenizado. 

Verdade é que a fraude não é nova, nós a conhecemos de forma 
variada em nossas instituições, pois apareceu toda vez que se fez um 
clima favorável como o de agora que os gananciosos acabam 
explorando a ponto de forcar a intervenção da autoridade, ontem e 
hoje. 

O próprio seguro de vida vimos que foi proibido, perseguido, de 
início por nocivo e ilegal razão por que sua aceitação definitiva so
·mente veio a se concretizar em fins do século XVIII quando o segura
dor individual cedeu lugar às sociedades seguradoras organizadas e 
as bases técnicas e legais se consolidaram. 

No Brasil, quando o Código Comercial, promulgado em 
25-6-1850, foi aprovado, regularam-se os outros ramos, estimulando
os mas proibindo-se o ramo vida sobre pessoa livre, já que os escra~ 
vos, tidos como coisas, podiam ser segurados. 

E ainda durou mais cinco anos de esforço a luta para que a Com
panhia Tranquilidade conseguisse autorização para operar no ramo 
vida. 

É, conclusivamente, que os benefícios sobre a vida pressupõem 
clientela numa sociedade protegida por princípios morais, pois co
mo aconteceu com as "tontinas" podem ser causa de fraudes ou 
aven.turas contra as pessoas ou as instituiqões indo da simulação de 
doença até o assassinato. 

MUDANÇAS DE ATITUDES SOCIAIS 

A Previdência Social operou importantes mudanças sociais. 
À margem desses fatos, inclusive da Previdência do Estado, 

desejamos enumerar alguns exemplos: · 
a) Diluiu-se a preocupação de amealhar individualmente, fazer 

o famoso "pé de meia" para deixar de herança, reconhecendo-se que 
um sócio de uma EPP alcança esse objetivo através de pequenas 
prestações mensais, cuja administração é delegada. 

b) As EPP, como regra, nascem e crescem dentro de um sentido 
de prestação de serviços, um certo prazer altruístico em gerir esses 
fundos, gratuitamente. Como ocorreu na história das Cooperativas, 
representam um desejo de continuar como instituições sem fins lucra
tivos, afastando essas instituições de grande dilema capitalismo ver
sus socialismo, situando-os numa 3• opção, que se prevê, pode 
harmonizar os extremos. 

c) Sendo a vida humana um bem concedido por Deus, repugna 
submetê-la à especulação meramente comercial, à busca do lucro pa
ra gozo pessoal ou de grupo, auferido sobre ela. 

No primeiro caso recordamos uma observação do Marechal 
João Batista de Matos, 19 Presidente do Conselho Fiscal da 
CAPEM I. Segundo ele, que era chefe de família numerosa, a 
Previdência acabou com o costume dos filhos entregarem aos pais 
uma parte e, às vezes, toda a remuneração recebida, desde o primeiro 
emprego. Filosofando sobre o assunto elogiava o aspecto da indepen
dência para gerir a própria vida que os jovens assumiram mas 
lamentava a qucQ.ra definitiva desse elo no grupo familiar que resul
tou menos grc«ario. 

Na varclade os filhos já não se preocupam materialmente com a 
velhice dos pais na sutil esperança de que a Previdência lhe ofereça os 
recursos necessários. f: um fato social marcante que mudou um cos
tullle patriarcal e que melhor se compênsa com a complementação 
da Previdência Privada, pois u família como grupo ou elementos seus 
mais carentes que outros recebem cobertura paga por seus membros, 
da forma que eles próprios escolheram. Isso põe o contribuinte 

emocionalmente mais perto do beneficiário -é uma oferta voluntá
ria. 

No segundo caso podemos testemunhar a existência de diretores 
e conselheiros das Entidades de Previdência Privada que oferecem 
horas de trabalho grat~ito pela simples gratificação moral de partici
par diretamente para que viúvas e órfãos sejam amparados na hora 
difícil em que faltem seus responsáveis. Este aspecto de Previdência 
Privada no Brasil é uma característica própria, nacional, que se está 
firmando como exemplo de consciência da solidariedade humana 
num país de bons fundamentos religiosos e onde atitudes que tais são 
estimadas e merecem apoio popular. Existem no país centenas de 
obras de toda a sorte, com essa característica de fins não lucrativos
escolas, hospitais, centros de cultura, assistência à criança e a velhice 
carentes etc. mantidos por órgãos de classe patronais (Indústrias, 
Comércio), instituições outras ou pela própria comunidade. 

Em terceiro lugar gostaríamos de nos referir à evolução da 
Humanidade, admitindo, como se vê em ocasiões de catástrofes co
mo inundações, terremotos, furacões, acentuados exemplos de 
solidariedade, mobilizando-se vastos recursos populares para socor
ro a populações distantes, repentinamente carentes de tudo. 

Nesse espírito fica inserida a importância que hoje se dá à vida 
humana e, em contrapartida, à antipatia de sua exploração meramen
te comercial. A imagem das EPP sem fins lucrativos, que se fortale
cem economicamente para garantir os riscos que cobrem tem, 
portanto, raízes profundas que devem ser preservadas. 

Sugerimos examinar a conveniência de destacar o funcionamen
to das EPP através de Sociedade de Pessoas diferentemente das Socie
dades Seguradoras Comerciais que são Sociedades de Capital. Nes
tas, as pessoas colocam à frente o seu capital e se escondem atrás dele 
sob a forma anónima, colocando em risco o próprio capital com o 
objetivo de gerar lucros a ser rateado entre os seus possuidores, na 
proporção dos quinhões possuídos. Diferentemente, na sociedade de 
pessoas, estas como não têm o capital para colocar à frente e se 
esconderem atrás dele, colocam mesmo as pessoas, que por processo 
de cotização repetido nos meses ao longo do tempo, vai formando 
um montante de dinheiro, raiz e alimento de um património, que 
será destinado ao bem comum dos participantes. No primeiro caso, 
informa o relacionamento na sociedade comercial, as relações entre 
o capital e o lucro e, no segundo caso, norteiam as regras morais das 
relações entre pessoas para a produção de bem-estar do grupo. 

.. Precisamos, todavia, acrescentar novos fatos que fazem o lastro 
da ac~it~cão pública da Previdência Privada e que, por isso mesmo, · 
precisam ser mantidos, sob pena de descaracterizá-la. 

O primeiro é op~ração a custos baixos para que alcance as cama
das da população de menor rendimento, mas economicamente ati
vas. Sem isso fica frustrada sua melhor intenção. 

Ora, servindo pelo serviço, sem objetivar lucros, as EPP neces
sitam de tarifas baixas, o que implica em taxas compatíveis para 
cálculo atuarial e extrair bons rendimentos de suas reservas (sem 
prejuízo da segurança) em suas aplicações ou investimentos. 

Até agora elas atuaram com liberdade, mas sem estímulos; seria 
a hora de estudar sua compatibilização com o emprego de estímulos 
de natureza fiscal às EPP, como condição de favorecimento ao desen
volvimento de obras não comerciais; qomo os concedidos a empresas 
que atuam em áreas de interesse dó Governo, como a SUDENE, 
SUDAM, FUNDO 157, FUNOO DO ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO e outros. 

Ao contrário pode se esvaziar o conteúdo social das EPP apenas 
impondo-lhes taxas atuariais baixas ou dirigindo suas aplicações 
para setores de pouco interesse social direto ou baixa rentabilidade, 
restando como alternativas mensalidades (tarifas) fora do alcance 
pelos menos das classe B e fatias da C, onde fatores de insatisfação 
estão sendo socorridos com recursos governamentais maciços. 

Todavia, i: bom que tal esvaziamento não aconteça ainda 
porque a marca do coração brasileiro se revela nas atividades das 
EPP. Elas apareceram e se desenvolveram sem ganância, precisando, 
i: certo, de um Poder Controlador expresso em Lei que distinga o. 
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joio do trigo, mas que consiga queimar o joio sem liquidar com o tri
go, como acontece na parábola evangélica. 

Se reparamos no esforço do modelo brasileiro para fazer o 
progresso, sem perder a alegria, isto é, usar um capitalismo industrial 
mitigando como alavanca, poderemos destacar a modificação que se 
vem operando ao longo do tempo, na influência do capital, não só na 
partilha de seus efeitos, como em seu aspeéto de propriedade primei
ramente familiar, depois de grupo e agora passando para o âmbito 
social, de que espera fazer instrumento o projeto de lei das socie
dades anónimas, com a captação de poupanças ao nível das neces
sidades do progresso programado e a exigir a participação, com segu-, 
rança, de parcelas cada vez maiores da população. . 

São perspectivas bastante próximas ou já cm curso nas áreas de 
planificação do Governo, oferecendo oportunidades às EPP de que 
sendo melhor conhecidas ser-lhe-ão abertos horizontes mais otimis
tas, de forma a, mantendo sua excelente imagem projetada sobre o 
futuro, cresçam suas possibilidades de servir, pelo gosto gratificante 
do próprio serviço e se afaste qualquer alvo de pessimismo que as 
incertezas atuais possam espalhar. 

ATUAÇÃO NO MERCADO 

Verifica-se que a imagem gerada pela Previdência Privada não 
serviu para concorrer contra as seguradoras pois operam cm segmen
tos diferentes do mercado. Todavia os números indicam que a expan
são do ramo de vida beneficiou-se dela: participou com 298 milhões 
para o conjunto do mercado segurador em 1970 e subiu para 2 bi
lhões e 200 milhões previstos para 1976. 

A seriedade e eficiência no pagamento dos beneficios, até aqui 
mantidos, fizeram o progresso da Previdência Privada, levando a 
dezenas de milhares de lieneficiários, rapidamente, sem excesso de 
compilações ;:lrocessualísticas, o resultado do esforço do contribuin
te; dando pronta satisfação à sua vontade de amparar aqueles que ele 
indicou. 

O mercado reagiu e, sem dúvida, foi necessário .aligeirar os 
procedimentos na empresa para não ficarem em inferioridade c a 
experiência empresarial, sempre agressiva, aproveitou o clima para 
crescer. 

O resultado foi o incremento do seguro vida entre as classes 
mais altas principalmente as de fora da área das EPP c o aumento 
menos satisfatório de seus negócios comparando-os ao ritmo geral 
da economia brasileira nos últimos anos como um sctor de excelente 
desempenho. 

Está plantado o vicejando o instinto de previdência no Brasil 
que motiva os sócios das EPP ou os segurados das Seguradoras. t: 
um resultado a ser reconhecido como prova de convivência viável 
bastando que sejam mantidos os princípios éticos que regem o setor, 
com o respeito mútuo, de vez que o descrédito de uns irá se refletir so
bre o conceito popular dos outros. 

Desejamos acrescentar as informações de S. Ex• o Sr. Ministro 
da Previdência Social, sobre o crescimento dos sócios do INPS, que 
ocorreu nos 5 últimos anos. 

Dentro desse arrazoado é que ANAPP pleiteou e pleiteia que as 
EPP permaneçam em sua condição de entidades sem fins lucrativos 
não tendo de se confrontar com entidades de carãter comercial ainda 
mesmo que sejam sociedades anónimas.· 

Reconhecemos as fortes razões de natureza estrutural que nos si
tuam, no momento, no Sistema Nacional de Seguros Privados, o que 
resultará em s~rmos tratados como empresas e poderá nos lc~ar à 
concepção de que essa é a nossa natureza. 

AS PERSPECTIVAS 
Se essa transformação se operar no interior das EPP, face ao 

esforço de ajustamento com a influência exterior, julgamos resultar 
em prejuízo de conteúdo filosófico, com o distanciamento de suas raí· 
?.:eS. 

De saída, as EPP abertas, só as abertas, sofrerão a incidência da 
legislação sobre as financeiras, sobre as seguradoras c sobre elas pró· 
prias. 

Hã, portanto, que pleitear participação ativa nos colcgiados de 
controle para esclarecer, sempre que oportuno, sobre as caracteris· 
ticas das EPP que, não constituindo óbice ao controle e orientação 
geral para entrosamento do setor na política do Governo, devem por 
isso mesmo permanecer. 

Por outro lado os aspectos de natureza assistencial precisariam 
ser alcançados para serem estudados pelos setores do Governo inte· 
ressados neles antes das decisões finais, o que pressupõe representa
ção, também, nos colegiados. 

Supomos que o peso da estrutura da Previdência e Assistência 
Social influiu no nosso posicionamento. 

A fatalidade do gigantismo da Previdência é, contudo, marca do 
nosso tempo. A falada qualidade de vida, buscada por todos, é 
justiça que o homem hã de fazer a si mesmo cada vez mais absorven
do serviços que o Governo, a comunidade, ou instituições particula
res terão de oferecer. 

O Professor Estanislau Fischlowitz, da Fundação Getúlio Var
gas, estudou em livro de 370 páginas a Proteção Social à Família 
(1963) em 50 países e o Deputado João Alves em trabalho apresenta
do à Câmara (1974) ..recorreu a informações de 133 países. O 
primeiro projetou sobretudo o abono familiar e salário-família e 
destacou a excelência do Brasil nó esforço patronal em beneficio do 
trabalhador. O segundo, abrindo mais o universo da pesquisa, pode 
concluir também pela vocação do Brasil para assistir seus filhos (não 
mais somente os trabalhadores, como tais inscritos na Previdência 
Social). 

Uma pequena tabela mostra a evolução da Assistência Social no 
Mundo enumerando os países e a espécie de assistência que presta: 
(de 133 países independentes, na época, 125 responderam). 

Espécie 1940 1949 1958 1971 
Qualquer tipo de programa . ........ 57 58 80 125 
Velhice, Invalidez, Sobrevivência •• o. 33 44 58 101 
Saúde e Maternidade .. · ............. 24 36 59 68 
Acidentes do Trabalho ........ · ...•.. 57 57 77 122 
Desemprego ...................•.. 21 22 26 34 
Pensão Familiar ................... 7 27 38 63 

O Brasil não tem o mais completo sistema de proteção à família, 
segundo a opinião do Deputado João Alves, mas é "das nações que 
dispõem de maiores recursos para esse setor podendo vir a ter, no 
futuro, a melhor organização previdenciária do mundo". 

Desde a apresentação do trabalho até hoje houve grandes 
melhoramentos no sistema do Brasil, mas a própria pesquisa para a 
Câmara citava mudanças recentes em 31 países para melhorar sua as
sistência social no interregno 1971-1974. 

t: a valorização humana, a busca da vida melhor, certo de que o 
"capital" humano merece e requer investimentos. 

O ritmo que o novo Ministério da Previdência Social e seus afins 
(Saúde, Educação, por exemplo) conseguiram alcançar entrevê as 
dimensões assim como a rapidez do crescimento dos problemas que 
estão sendo enfrentados. 

A nosso ver a estrutura colocando as EPP abertas no Sistema 
Nacional de Seguros Privados providenciará para que seus serviços 
assistenciais de proteção à família recebam coordenação, para somar· 
se aos esforços do Governo nesse campo específico. 

Quando se analisa a composição demográfica interna, geral
mente se destaca que os recursos humanos existem quantitati· 
vamente, cresce em proporção suportável e conveniente, 
dispensando rigores de contenção da natalidade, mas entre os 
desafios que enfrentamos está o de valorização cultural desse 
contingente para que possa alimentar o desenvolvimento. A decisão 
do Governo é educar', treinar, capacitar, em vez de evitar. 

Na verdade predominam os jovens que durante muito tempo se
rão ainda preponderantes uté que se achate u pirâmide da distribui· 
c;ão por idade como ocorre com um povo envelhecido. 

~·· 
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Esse enfoquc é inteiramente válido quando se deseja demonstrar 
.:JUC as EPP, garantindo com pecúlios e pensões as famflias de seus 
milhões de sócios, colocam essa massa jovem ao resguardo da 
interrupção de seu esforço de autovalorização cultural e económica. 

Essa perspectiva bastante difundida e aceita pela juventude que 
acorre às Universidades, coino nunca aconteceu, é uma resposta 
sadia, impondo interações de qua_lid!lde de ensino e medidas de 
custeio cm que as EPP entram de forma a mais legítima, porque 
garantem a família contra o empobrecimento e quase sempre 
melhorando, até o seu status. 

DESEMPENHO ADMINISTRATIVO 

As Entidades da Previdência Privada livres de auditagens 
independentes (levadas a efeito em algumas por iniciativa própria) e 
de fiscalização mais direta durante largo tempo, pode·se presumir 
que o Poder Público tema pela repercussão do desempenho das EPP 
face à sua ampla presença no mercado interno e na economia 
popular. 

De fato as vantagens sociais resultantes das EPP, próximas, 
como a assistência prestada ao próprio sócio ou, remotas, como as 
geralment.e previstas para os beneficiários, seriam frustradas pela má 
administração dos bens, com ou sem dolo. 

Os balanços, entretanto, não revelam isso até onde temos conhe
cimento. Elas são servidas por equipes técnicas, profissionais de 
excelente gabarito, sempre atentas ao p_Janejamento e ao 
acompanhamento dos indicadores, e que pressupõe existência de 
controles. 

Tão logo tenhamos documentação estatística padronizada e 
regularmente centralizada nos órgãos próprios do· Governo, podere
mos ver, objetivamente, o desempenho do setor, reconhecendo-lhes 
as virtudes do dinamiSmo a baixo custo. 

Então, os rigores da lei se imporão s&bre alguns, mas os colegia
dos que vão pormenorizar seus dispositivos, aluando com a 
prudência necessária, como é de se esperar, não procederão a 
pressões que descaracterizem esse excelente exemplo de operosidade, 
dinamismo, seriedade e interesse humano que são as EPP, as quais, 
uma vez controladas, podem entrar como o apêndice mais bon~to do 
"modelo brasileiro", esforço gratuito gerando riqueza e equilíbrio so
cial. (Palmas.) 

CONCLUSCES 

I - Partindo da evolução do meio social no Brasil saindo, a 
duras penas, da situação de Pais subdesenvolvido, vimos que pelos 
pagamentos de benefícios legados pelos sócios a seus beneficiários a~ 
condições de vida das gerações sucessivas vão melhorando mercê da· 
preocupação dos contemporâneos em garantir o seu próprio e o 
futuro dos seus. 

2- Essa espiral, cada vez mais benéfica, já entrega a esses que 
tiveram a seu favor alguém previdente, a cada mês, quantia em torno 
de Cr$ 30.000.000,00, só em pecúlios e pensões das EPP. 

3- Essa parcela 'sempre crescente, influindo na manutenção do 
status da família, ativa o mercado interno de consumo, garante o 
equilíbrio dos orçamentos familiares e colabora na poupança, 
linanciando o consumo e a produção com seu corolário da criação 
de emprego, eliminando direta ou indiretamente os focos de 
empobrecimento. 

4- Como as EPP atravessaram o período inflacionário mais 
agudo quando o conceito de segurança financeira fez declinar o segu
ro de vida individuai, deixaram a lembrança de que, nelas, o espírito 
de serviço ou senso de solidariedade é mais forte do que o interesse 
mercantil. 

5 - Essa confiança pública que fez crescer o espírito de 
previdência no Pais dentro de caracter!sticas altrufsticas, basca-se em 
fulos de natureza técnica e administrativa como: 

a) baixos custos operacionais, já que não há lucro para 
distribuir e sim resultados que se integram ao património societârio; 

b) massificação, face à ampla aceitação do público; 

c) rapidez no cumprimento dos compromissos que são perenes 
e não precisam de renovações periódicas; 

d) simplicidade das operações, prestando-se bem ao controle 
eletrõníco·quando as entidades, por seu crescimento, chegam ao está
gio de precisar usá-lo; . 

c) suprimento da rede bancária, canalizando poupança popular 
para os bancos através do recebimento das mensalidades que 
permanecem pelo menos uma quinzena em poder deles, até seu efeti
vo crédito na conta central da EPP e sua disponibilidade; 

f) redistribuição de renda do cidadão que pode mais para o que 
pode menos ou até não pode. O que pode mais ao subscrever um 
plano de EPP pode recolher também um pequeno adicional em sua 
mensalidade destinado a programa beneficente fora do corpo social, 
que, em alguns casos, alcança percentagem relativamente importante 
de famílias marginalizadas pela pobreza absoluta, assim como a 
criança e o ve!ho carentes. 

6- Por fim, queremos marcar em termos dinâmicos, no te.mpo, 
como um movimento generoso apenas começado e no âmbito social 
em que atua como uma alavanca para melhorar as condições de vida, 
a consciência do momento importante que vivemos. Nestes últimos 
anos a eclosão do progresso coincidiu com a revivescência do melhor 
que existe no espírito humano, a solidariedade ativa, produtiva, 
institucionalizáda nas EPP. 

Agora, com a instrumentalidade de que o Poder. Público dispo
rá, elas deverão ganhar maior confiança pública e mesmo a proteção 
do Estado, que sentindo a segurança poderá facultar-lhes estímulos. 

Trata-se de uma idéia nobre, reconhecidamente jâ bem 
sucedida, que não se deverá êstatizar nem mercantilizar, preservando 
sua melhor tradição de utilidade pública e social. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Sobre a mesa, 
requerimento que vai ser lido pelo Sr. J9-Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N9 478, DE 1976 

Exmo. Sr. Presidente do Senado Federal 

O Senador infra-assinado, com fundamento no art. 233 do Regi
mento Interno, requer a V. Ex•, após ouvido o Plenário, que seja 
inserido nos Anais do Senado o artigo de autoria de Dom Miguel 
Câmara, intitulado "No Centenário de Vicente de Castro", e publica
do na edição de 17 do corrente do jornal O Povo, de Fortaleza, no 
qual é focalizada a figura do inolvidável cearense Vicente de Castro, 
cujo centenário de nascimento transcorreu sábado último, por entre 
significativas comemorações, levadas a efeito por seus descendentes, 
simultaneamente em Fortaleza e Quixeramobim, no Ceará. 

Sala das Sessões, 20 de setembro de 1976. - Senador Mauro 
Bcncvidcs, V ice-Líder do MDB. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Na forma regi
mental, o requerimento será submetido ao exame da Comissão Dire
tora. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Está terminado o 
período destinado ao Expediente. 

Presentes na Casa, 23 Srs. Senadores. Não há quorum para deli
beração. 

Passa-se à 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara. 
n9 105, de 1975 (n9 602-B/75, na Casa de origem), que inclui 
a filha viúva ou desquitada entre os beneficiârios do Servidor 
Público Federal Civil, Militar ou Autárquico, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n9s. 577 e 578, de 
1976, das Comissões: 

- de Serviço Público Civil; e 
- de Finanças. 
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Em discussão o projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou 

encerrar a discussão; (Pausa.) 
Encerrada. 
A votação da matéria fica· adíada, por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Item 2: 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Sena
do n9 5, de 1975, do Senhor Senador Geraldo Mesquita, que 
dá nova redação ao art.' 16 do Decreto-Lei rii> 288, de 28 de· fe
vereiro de 1967, que regúla a Zona Franca de Manaus, tendo . 

PARECERES, sob n9s, 546, 547, 548 e 549, de 1976, das 
Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; 

-de Assuntos Regionais, favorável; 
-de Economia, favorável; e 
-de Finanças, favorável. 

Em discussão o projeto, em segundo turno. (Pausa.) 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-lo, declaro 

encerrada a discussão. 
O projeto é dado como definitivamente aprovado, nos termos 

do art. 315 do Regimento Interno. 
O projeto irá à Comissão de Redação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 5, DE 1975 

Dá nova redaçio ao art. 16 do Decreto-Lei n9 288, de 28 
de fevereiro de 1967, que regula a Zona Franca de Manaus. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. (9 O art. 16 do Decreto-Lei n9 288, de 28 de fevereiro de 
1967, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 16. O Conselho Técnico é composto do Superin
tendente que o presidirá, do Secretário Executivo, de 
representantes dos Governos do Acre e Amazonas, da Supe
rintendência do Desenvolvimento da Amàzõnia e do Ministé
rio da Fazenda, e de dois membros nomeados pelo Presidente 
da República, indicados pelo Superintendente da 
SUFRAMA, sendo um Engenheiro e o outro especialista em 
assuntos fiscais." 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revo
gadas as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Item 3: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n9 142, de 1976, do Senhor Senador Nelson Carneiro, 
que regula a indenização à dependente, e dá outras pro
vidências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n9 522, de 1976, da Comissão 
de Constituição e Justiça. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 19-
Secretário. 

~lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N9 479, DE 1976 

Nos termos do art. 310, alínea c, do Regimento Interno, 
requeiro adiamento da discussão do Projeto' de Lei do Senado, n9 
142, de 1976, que regula a indenização à dependente, e dá outras pro
vidências, a fim de ser feita na Sessão de 20 de outubro de 1976. 

Sala das Sessões. 20 de setembro de 1976. - Ruy Santos. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - A votação do 
requerimento, nos termos regimentais, fica adiada por falta de 
quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Esgotada a maté
ria constante da Ordem do Dia. 

Lembro aos Srs. Senadores que o Congresso Nacional está con
vocado para uma Sessão a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos 
no plenário da Câmara dos Deputados, destinada à leitura de Mensa
gem'Presidencial. 

.Para a Sessão Ordinári• de amanhã, a Presidência designa a 
segumte. 

ORDEM DO DIA 
-I-

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 105, 
de 1975 (n9 602-B/75, ·na Casa de origem), que inclui a filha viúva ou 
desquitada en.tre os beneficiários do servidor público federal civil 

·militar ou autárquico, tendo ' 
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n9s 577 e 578, de 1976, das 

Comissões: 
- de Serviço Público Civil; e 
- de Finanças. 

-2-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 69, 
de 1975 (n9 683-C/67, na Casa de origem), que regula o exercício das 
profissões de oficial-barbeiro e de oficial-cRbeleireiro, e dá outras 
providências, tendo 

PARECERES, sob n9s 635 e 636, de 1976, das Comissões: 
-de Legislação Sociàl, favol'ável; e 
- de Educação e Cultura, contrário, com voto vencido dos 

Senadores Itamar Franco e Adalberto Sena. 

-3-

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 
145, de 1976, do Sr. Senador Itamar Franco, que autoriza o Poder 
Executivo a transferir, para o museu Mariano ProcÓpio, o vagão de 
transporte pessoal utilizado pelo Imperador Pedro II, tendo 

PARECERES, sob n9s'706 a 708, de 1976, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade; 
-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, favoráv~l; e 
- de Educação e Cultura, favorável, com voto vencidc> .do Sr. 

Senador Helvídio Nunes. 

-4-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 
142, de 1976, do Sr. Senador Nelson Carneiro, que regula a indeni
zação à dependente, e dá outras providências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n9 522, de 1976, da Comissão 
de Constituição e Justiça, dependendo da votação do requerimento 
·de adiamento da discussão. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Está encerrada a 
Sessão. 

(Levanta-se a Sessão às 15 horas e35 minutos.) 

ATA DA 145• SESSÃO, REALIZADA EM 6-9-76 
(Publicada no DCN (Seçio II) de 7-9-76 

RETIF/CAÇÃO 

No Requerimento n9 411/7~. de adiamento da discussão do Pro
jeto de Lei do Senado n9 25/76, que dispõe sobre a contribuição pre
videnciária devida pelos municípios ao Instituto Nacional de Previ
dência Social, constante do 59 item da Ordem do Dia: 

Na página SS39, segunda coluna, 

-



'l 
!1 
lj 

-~ 
'l' ,I 

j 

1 
1.•.·!·.' 

I" 
I I. 
i• 

I 
i' .. ~ 

i! 
'' ''l 
il 
li 
~~ 
!'· .... ~.' ·' li 

:j 

I

' i 
.1 

" ) 
lil 
I', 
• J .. , 

'I 
! i 

I 
~ ' j 

11 
iJ 
1'1 

l'l ! 
l':'j 
1.1 
'.·.1 i• 

:,:jj 

1.· ,, 
i1 

1

··.!.' 
,• 

I 

I 

f, 
I 

---·-------
Setembro de 1976 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Terça-reira 21 61177 · · 

Onde se lê: 

REQUERIMENTO N94Jlf76 

... requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei 
do Senado n9 25, de 1976, a fim de ser feita na Sessão de 29 do 
corrente. 

Leia-se: 

REQUERIMENTO N94ll/76 

... requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei do 
Senado n9 25, de 1976, a fim de ser feita na Sessão de 28 do 
corrente. 

ATA DA 147•SESSÃO,REALIZADAEM8-9-76 
(Publicada no DCN (Seção II) de 9-9-76) 

RETIFICAÇÃO 

No anexo ao Parecer n9 6;:,4, de 1976, da Comissã() de Redação 
apresentando a redação final do Projeto de Resolução n9 70, de 1976: 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Andradina (SP) a realizar 
operação de crédito no valor de Cr$ 7.365.100,00 (sete milhões, tre
zentos e sessenta e cinco mil e cem cruzeiros): 

Na página 5603, 2• coluna, na ementa da.resolução, 

Onde se lê: 

RESOLUÇÃO N9 DE, 1976 

Autoriza a Prereltura Municipal de Andralina, Estado de 
São Paulo, a realizar operação de crédito no valor de CrS 
7.365.100,00 (sete milhões, trezen~s e sessenta e cinco mil e 
cem cruzeiros). 

Leia-se: 

RESOLUÇÃO N9 . DE 1976 
Autoriza a Prereitura Municipal de Andradlna, Estado de 

São Paulo, a realizar operação de crédito no valor de CrS 
7.365.100,00 (sete milhões, trezentos e sessenta e cinco mil e 
cem cruzeiros). 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL 

ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL PARA 1977 

O Presidente da Comissão do Distrito Federal, no cumprimento · 
das prescrições insertas no art. 17, § 19, da Constituição da Repú
blica Federativa do Brasil e em atendimento às disposições regimen
tais. 

Resolve baixar as seguintes instruções a serem observadas 
durante os processos de discussão e votação da Proposta Orçamen
tária do Distrito Federal, para o exercício financeiro de 1977: 

I. Os Senhores Senadores poderão apresentar emendas de 
subvenções para entidades educacionais e assistenciais do DF, obede
cidos os seguintes critérios: 

a) Secretaria de Educação e Cultura: quota por Senador: CrS 
7.000,00 (sete mil cruzeiros), com o mínimo de Cr$ 1.000,00 (um mil 
cruzeiros) por entidade; e 

b) Secretaria de Serviços Sociais: quota por Senador: Cr$ 
7.000,00 (sete mil cruzeiros), com o mínimo de Cr$ 1.000,00 (um mil 
cruzeiros) por entidade; 

2. As emendas e boletins de Subvenções serão recebidos pela 
Subsecretaria de Orçamento da Assessoria do Senado Federal (An
dar térreo, sala 17, Anexo II do Senado) impreterivelmente até o dia 
5 de outubro; 

3. As emendas deverão ser datilografadas em 4 (quatro) vias, 
em formulário próprio; 

4. Não serão recebidas emendas que não contenham a 
assinatura do Senador, nas quatro vias; 

5. No processamento e classificação das emendas, serão 
observados os critérios fixados na Lei n9 1.493, de 13 de dezembro de 
1951, que dispõe sobre o pagamento de auxílios e subvenções, e na 
Lei n9 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui normas gerais de Di
reito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e 
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal; e 

6. Os trabalhos orçamentários obedecerão ao seguinte calen
dário: 

a) 5 de outubro: término do prazo para a apresentação das 
emendas; e 

b) até 25 de outubro: apreciação, pela Comissão, dos pareceres 
sobre o projeto e emendas. 

Comissão do Distrito Federal, IS de setembro de 1976. -
Senador Heitor Dias, Presidente da Comissão do Distrito Federal. 

CONSULTO RIA JURIDICA 
PARECER N947 /76 

Sobre Convênio a ser firmado entre a Caixa Econômica 
Federal-CEF e o Senado Federal, para financiamento de cons
trução ou aquisição de unidades residenciais em BrasDia para 
servidores indicados pelo Senado Federal. 

Determinou o Excelentíssimo Senhor Presidente da Casa dés, 
semos o nosso parecer sobre o convênio a ser firmado entre a Caixa 
Económica Federal e o Senado, visando ao financiamento, para 
construção ou aquisição de unidades residenciais, para servidores 
indicados pelo Senado. 

II. O Convênio, redigido de maneira simples, clara e objetiva, 
obedeceu, em sua feitura, aos princípios e normas de natureza jurídi
ca aplicáveis à espécie, ou seja, suas cláusulas e condições não des
toam das que, habitualmente, são adotadas e exigidas em ajustes da 
mesma espécie. 

III. O valor do Convênio, o montante do depósito exigido, as 
modalidades de financiamento, as avaliações de imóveis, a fiscaliza
ção, as taxas, os financiamentos hipotecários e as amortizações, em 
suma, todos os atos pertinentes às transações convencionadas, estão' 
disciplinados de modo satisfatório, sempre em obediência às leis e 
aos princípios de direito. 

IV. De destacar, no Convênio, as taxas nominais anuais de ju
ros, sem dúvida bastante favoráveis, o que induz à certeza de que 
obterá pleno êxito a iniciativa da alta Direção dessa Casa, que, fiel à 
filosofia política segundo a qual a meta é o homem, tenta, agora (co
mo coroamento de outras providências já tomadas em favor do servi
dor do Senado) ajudá-lo na solução de seu problema fundamental, 
qual seja o da aquisição da casa própria. 

V. Uma correção, porém, julgamos deva ser feita na Minuta do 
Convênio, a fim de melhor adequá-lo às suas finalidades • 

Queremos referir-nos aos beneficiários do Pacto a ser ajustado, 
os quais são, como deveriam realmente ser, exclusivamente, os servi
dores desta Casa. 

Acontece, todavia, que na Cláusula Primeira - Das Disposi
ções Transitórias- no item 1.1. - Da Finalidade, está escrito que a 
Caixa se compromete a financiar a construção ou a aquisição de 
unidades residenciais PARA SERVIDORES INDICADOS PELO 
SENADO: 

Ora, uma coisa são servidores do Senado, que a Alta U1reçào da 
Casa tem em vista socorrer, no tocante ao problema da moradia pró· 
pria, outru coisa são servidores indicados pelo Senado, expressão que 
l'atulmente ensejaria pressões de toda ord~m junto aos eminentes 
Senhores. Membros da Comissão Diretora, no sentido do favoreci· 
menta de servidores não pertencentes aos quadros do pessoal da 
Casa, em detrimento destes, e fugindo à intenção da Altã Direçào do 
Senado, cujo objetivo, no caso, é amparar seus servidores. 
1 cujo objetivo, no caso, ~ amparur seus servidores. 

Nem poderia, mesmo, senão se quebrando o sistema que a Cai
xa Económica vem adotando, nos convê.nios com as diferentes 
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entidades públicas, agir de outro modo, pois cada unidade adminis
trativa busca a solução para os problemas de seu pessoal. 

VI. Assim, é imperioso substituir, na mencionada Cláusula, a 
expressão - "servidores indicados pelo Senado" - pela seguinte -
"servidores do Senado, indicados pela Comissão Diretora". 

VIl. Ante o exposto, feita a retificação sugerida, esta Consulto
ria, no que lhe compete opinar, considera o Convênio em condições 
de ser celebrado. 

Brusilia, 20 de setembro de 1976. - Paulo Nunes Augusto de 
Figueiredo, Consultor Jurídico. 

CONSULTORIAJURIDICA-M/NUTA DE CONTRATO 

Contrato de Manutenção de Equlpameato Telegráfico que 
entre si fazem, de um lado, o Senado Federal, neste ato re
presentado pelo seu Dlretor-Geral, Dr. Evandro Mendes 
Viannae, de outro, a SIEMENS SOCIEDADE ANONIMA, 
com sede em São Paulo, à rua Félix Guilhem n9 1.360 e filial 
em Brasília à SCLS 110, bloco C lj. 27 - CGC 61.082, 
293/001, neste ato representada por sob as se
guintes cláusulas e condições: 

PRIMEIRA- Objeto- O objeto deste contrato é a manuten
ção preventiva do equipamento Siemens de propriedade do Senado 
Federal, em condições normais de funcionamento, e a seguir dis
criminado: 

a) Equipamento: teleimpressor- transmissor, perfurador 
Modelo: 175 
N9 de série: 2078382- 51851/50221 
b) Equipamento: teleimpressor- transmissor- perfurador T 

-Loch 12 
Modelo: 175 
N9 desérie:39x 141156-73630 
c) Equipamento: teleimpressor- transmissor 
Modelo: 175 
N9 de série: 2 x 144813-83163 
SEGUNDA - A segunda contratante, a seguir denominada 

apenas SIEMENS se compromete a fazer a revisão e manutenção 
preventiva do Equipamento acima descrito, bem como providenciar 
a eliminação de defeitos decorrentes de desgaste normal, desde que 
ao Equipamento tenha sido dada utilização adequada. 

§ l9 A SIEMENS dará cumprimento ao disposto na presente 
cláusula, através de, pelo menos, uma visita mensal de seus técnicos 
ao Senado. 

§ 29 Encontram-se incluídos no preço dos serviços que 
constituem as obrigações da SIEMENS no presente contrato os 
materiais necessários à boa execução dos mesmos, tais como 
lubrificantes, óleos, graxas e a substituição de peças miúdas 
inaproveitáveis exclusivamente por motivo de desgaste natural nor
mal. 

§ 39 As prestações de serviço e substituição de peças, cujas 
necessidades não decorram do desgaste normal dos materiais nos 
moldes do § 29, mas sim de fatores decorrentes de caso fortuito ou de 
forca maior, assim como o manejo inadequado do equipamento, 

bem como custos resultantes da renovação, substituição do 
equipamento ou parte dele, serão futuradas ao cliente de confor
midade com os preços efetivos de venda do material aplicado e taxas 
de prestação de serviços na data de sua utilização. 

§ 49 O Senado obriga-se a assegurar o livre acesso ao Equipa
mento às pessoas devidamente credenciadas pela SI EM ENS para a 
execução dos serviços contratados, prestando-lhes os esclareci
mentos que, eventualmente, venham a ser solicitados sobre o mesmo. 

§ 59 A SIEMENS somente se responsabiliza por danos 
causados diretamente ao Equipamento, quando estes, comprova
damente, hajam sido causados por uma das pessoas credenciadas 
para a execução dos serviços objeto do presente contrato. 

§ 69 Os serviços provenientes de revisão geral no equipamento 
solicitados pelo Senado, serão executados na oficina da SI EM ENS c 
cobrados em separado. 

§ 79 A troca de papel do Teleimpressor, de fita impressora e de 
papel para perfuração, será de responsabilidade do Senado. 

TERCEIRA- Preço- A Tarifa mensal de manutenção é de 
Cr$ 1.623,00 (hum mil, ~eiscentos e vinte e três cruzeiros), que será 
paga até o quinto dia do mês subseqUente ao vencido. 

Parágrafo Único. Na hipótese da realização da prestação de ser
viços e substituição de peças, de que trata o § 39 à cláusula segunda, 
os custos serão futurados à parte, ao Senado, para pagamento à vis
ta, logo após a sua apresentação. 

QUARTA- Reaju~tamento de Tarifas- A tarifa de manuten
ção estipulada no presente contrato baseia-se no salário vigente após 
o último dissídio da classe dos metalúrgicos e estará sempre sujeita a 
reajustamento, de acordo com as alterações salariais determinadas 
pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, entendendo-se que 
essas alterações salariais só terão valor quando devidamente 
homologadas por decisão do TRT. 

QUINTA- Prazo- O presente contrato entra em vigor na 
data de sua assinatura e vigorará até 31 de dezembro do corrente ano. 

Parágrafo único. Não havendo manifestação das partes até 
trinta dias antes do seu término, considerar-se-á o contrato 
automaticamente prorrogado até 31 de dezembro de 1977. 

SEXTA - Rescisão do Contrato - Qualquer das partes poderá 
promover a rescisão deste ajuste, bastando, para isto, que faca a 
devida comunicação, por escrito, à outra parte, com antecedência 
mínima de quinze dias. 

SÉTIMA- Toda e qualquer prestação de serviços relacionados 
com substituições, transferências de local de funcionamento do 
Equipamento, quando executados por terceiros, deverá ser 
comunicado por escrito à SIEMENS. 

OITAVA- Foro- Fica eleito o foro do Distrito Federal, com 
expressa renúncia de qualquer outro, para solução de qualquer lití· 
gio originado deste ajuste. 

Assim, por se acharem contratadas, as partes assinam o presente 
em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas, que 
também o subscrevem. 

Brasília, .... 

ATAS DAS COMISSÕES 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

15' REUNIÃO, REALIZADA 
EM 16 DE SETEMBRO DE 1976 

Às quatorze horas do dia dezesseis de setembro de mil no
vecentos c setenta c seis, na Sala "Clóvis Bevilacqua", sob a presidên
cia do Sr. Senador Henrique de La Rocque, Vice-Presidente no 
exercício da Presidência, c a presença dos Srs. Senadores Otto 
Lchmann, Gustavo Capanema, Evelásio Vieira, Mendes Canale c 
Helvídio Nunes, reúne-se a Comissão de Educação e Cultura. 

Deixam de compureccr por motivo justificado, os Srs. 
Senadores Tarso Dutra, João Calmon, Paulo Brossard e Adalberto 
Sena. 

É dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que, em se· 
guida i: dada como aprovada. 

Constatada a existência de número regimental, o Sr. Presidente 
declara ahertos os trabalhos c concede a palavra ao Sr. Senador Otto 
Lehnwnn lllle emite parecer favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nY 145, de 1976, que "autoriza o Poder Executivo a transferir pura o 
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Museu Mariano Procópio, o vagão de transporte pessoal utilizado 
pelo Imperador Pedro 11". . 

Em discussão c votação é o parecer aprovado, com voto venc1do 
do Sr. Scnat!or Helvídio Nunes. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, 
Sónia de Andrade Peixoto, Assistente "ad hoc" da Comissão, a 
presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo Sr. 
Presidente. 

COMISSi\<> DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
16' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA 

EM 17DESETEMBRODEI976 

Ãs dez horas do dia dezessete de setembro de mil novecentos e 
setenta c seis, na Sala "Clóvis Bevilacqua", sob a presidência do Sr. 
Senador Henrique de La Rocque, Vice-Presidente no exercício da 
Presidência, e a presença dos Srs. Senadores Gustavo Capanema, 
Ruy S;mtos, Itamar Franco e José Sarney, reúne-se a Comissão de 
Educação e Cultura. 

Deixam de comparecer por motivo ju'stificado, os Srs. 
Senadores Tarso Outra, Otto Lehmann, Evelásio Vieira, Mendes 
Canale, João Calmon, Paulo Brossard e Adalberto Sena. 

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

Iniciando, o Sr. Presidente concede a palavra ao Sr. Senador 
Gustavo Capanema que emite parecer favorável ao Projeto de De
creto Legislativo n9 28, de 1976, que "aprova o texto do Acordo 
Básico de Cooperação Cientifica e Técnica, concluído entre a Repú
blica Federativa do Brasil e a República de Honduras, em Brasília, a 
11 de junho de 1976". 

Em discussão e votação é o parecer ~provado por unanimidade. 
O Sr. Presidente, Senador Henrique de La Rocque passa a 

Presidência ao Sr. Senador Gustavo Capanema, conforme preceitua 
o parágrafo único do art. 94 do Regimento Interno, a fim de relatar: 

Parecer favorável ao Projeto de Decreto Legislativo n9 29, de 
1976, que "aprova o texto do Acordo Básico de Cooperação Cientí
fica e Técnica, concluído entre a República Federativa do Brasil e a 
República da Guatemala, em Brasília, a 16 de junho de 1976". 

Em discussão e votação é o parecer aprovado sem restrições. 
Em seguida, o Sr. Senador Henrique de La Rocque reassume a 

Presidência dando por encerrados os trabalhos da Comissão. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para cons

tar, eu, Sónia de Andrade Peixoto, Assistente "ad hoc" da Comis
são, a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo 
Sr. Presidente. · 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
25' REUNIÃO, EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA 

EM 16 DE SETEMBRO DE 1976. 

Às dezesseis horas t trint;l minutos do dia dezesseis de setembro 
dc mil novecentos e set~:nta e seis, na Sala atrás do Plenário, sob a 
presidência do Sr. Senador Gustavo Capanema, Primeiro Vice-Presi
dentt, no exercício da Presidência, presentes os Srs. Senadores Otto 
Lehmann, Renato Franco, Henrique de La Rocque, Leite ~h-aves, 
Heitor Dias, José Lindoso e Dirceu Cardoso, reúne-se a Com1ssao de 
Constituição e Justiça. 

Deixam de comparecer os Srs. Senadores Accioly Filho, José 
Sarney, Helvídio Nunes, ltalívio Coelho, Eurico Rezende e Nelson 
Carneiro. 

H:1vendo número regimental, o Sr. Presidente dá início aos t.~a
balhos da Comissão. Dispensada a leitura da ata da Reumao 
anterior é, cm seguida, dada como aprovada. . 

Com a palavra o Sr. Senador Paulo Brossard reluta o ProJeto de 
Resolução da Comissão de Economia à Mensagem n9 126/76 do Sr. 
Presidente da Repúblic:1, submetendo à aprovação do. Senad~ Ft
deral, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seJa autorJ~~da 
<l l'rcl'cilura Municipal de ljuí (RS) u elevar o montante de sua d1v1da 
consolidada, t:m discussão e votação, é aprovado o parecer. 

A seguir, o Sr. Senador Paulq Brossard, Relator da Mensagem 
n9 138/76 do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação 
do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que 
seja autorizada a Prefeitura Municipal de Porto Alegre a elevar o 
montante de sua dívida consolidada, após tecer algumas considera
ções sobre a matéria, submete à Comissão proposta oral no sentido 
de serem solicitadas informações ao Banco Central do Brasil a fim de 
melhor instruir o processo. Em votação a proposta é aprovada por 
unanimidade. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião lavrando eu, 
Maria Helena Bucno Brnndão, Assistente, a presente ata que, lida e 
aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente. 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 
10• REUNIÃO, REALIZADA EM 24 DE JUNHO DE 1976 

Ás dez horas do dia vinte e quatro de junho do ano de mil 
novecentos e setenta e seis, na Sala "Epitácio Pessoa", presentes os 
Srs. Senadores João Calmon - Presidente, Arnon de Mello, 
Domício Gondim e Dirceu Cardoso, reúne-se a Comissão de Minas 
e Energia, com a participação, ainda, dos Srs. Senadores Orestes 
Quércia, Teotónio Vilela, Roberto Saturnino e do Sr. Deputado 
Vasco Neto. 

Iniciando os trabalhos, o Sr. Presidente propõe seja dispensada 
a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como aprovada, e, 
em seguida, convida o Dr. José Walter Bautista Vida!, Secretário de 
Tecnologia Industrial do Ministério da Indústria e do Comércio, a 
ocupar o lugar de honra à Mesa, cuja composição é completada pelo 
Sr. Senador Domício Gondim. 

Após evocar os motivos que levaram este órgão técnico a ouvir 
o Dr. José Walter Bautista Vida! - cujos méritos destaca -, o Sr. 
Presidente concede a palavra ao ilustre convidado, que procede a 
uma circunstanciada exposição sobre a utilização do álcool etílico 
como combustível nacional. 

Encerrada a fase expositiva, iniciam-se os debates, deles 
participando os Srs. Senadores Arnon de Mello, Teotónio Vilela, 
Domício Gondim, Roberto Saturnino, Dirceu Cardoso e os Srs. 
Antonio Lício e Vitoldo Wolowski, membro da Comissão Nacional 
do Álcool e representante do Conselho Nacional do Petróleo, 
respectivamente. 

Ao final, o Sr. Presidente registra a sua satisfação pela presença 
do Prof. Miguel Dalcomo de Azevedo, integrante da equipe do 
Programa de Controle do Centro Técnico Aeroespacial, e dos Srs. 
Vitoldo Wolowski e Antonio Lício, congratula-se com o Dr. José 
Walier Bautista Vida! pela magnífica exposição proferida e excelente 
contribuição dada aos debates, estendendo os seus agradecimentos 
aos demais participantes, e conclui determinando que· as notas 
taquigráficas, tão logo traduzidas, sejam publicadas em anexo à 
presente A ta. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, 
Ronaldo Pacheco, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, lida 
e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente. 

ANEXO À ATA DA/~ REUNIÃO DA COMISSÃO DE MINAS E 
ENERGIA DO SENADO FEDERAL, REALIZADA EM 24 DE 
JUNHO DE 1976, DESTINADA A OUVIR A CONFERtNCIA DO 
DR. JOSt WALTER BAUTISTA VJDAL. SECRETÃRIO DE 
TECNOLOGIA INDUSTRIAL DO MINISTERIO DA 
INDOSTRIA E DO COMERCIO, QUE SE PUBLICA COM A 
DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA 
COMISSÃO. 

PRESIDENTE: SENADOR JOÃO CALMON 
VJCE-PRESIDENTE: SENADOR DOMICIO GONDIM 

fNTEGRA DO APANHAMENTO TAQUIGRÁFICO DA 
REUNIÃO. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- A Comissão de Minas 
e Energia do Senado tem,nhoje, o privilégio de ouvir a conferência 
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do Dr. José Walter Bnutista Vidnl, Secretário de Tecnologia Indus
trial do Ministério da Indústria e do Comércio, que abordará o tema 
"Utilização do Álcool Etílico como Combustível Nacional". · 

Passarei a ler algumas linhas do extenso Currlculum Vltae do 
Dr. José Bautista Vida!: exerceu a função de Chefe da Delegação 
Brusilcira na XV Confer~ncia Geral de Pesos e Medidas, em Paris, 
em 27 de maio de 1975; é representante titular do Ministério da 
Indústria é do Comércio na Comissão lnterministerial para os 
Recursos do Mar; Chefe da Delegação do Bra~il na 2• etapada reu
nião do Subgrupo III - Transferência de Tecnologia do Grupo de 
Trabalho sobre Ciência e Transferência de Tecnologia da Reunião 
dos Chanceleres das Américas em Caracas, de 7 a II de outubro de 
1974; Secretário de Tecnologia Industrial do Ministério da Indústria 
e do Comércio; Assessor do Ministro do Planejamento de março de 
1971 a março de 1974; Presidente do Conselho Deliberativo de 
Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior 
(CAPES); Secretário de Tecnologia do Estado da Bahia, no Governo 
Luiz Viana Filho; além de numerosos outros títulos, cuja leitura não 
é necessária neste momento. 

O Dr. José Walter Bautista Vida! tem os seguintes cursos de 
especialização e pós-graduação: pós-graduação no Departamento 
de Física na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos; curso de 
graduação em Física na Faculdade Nacional de Filosofia; curso de 
aperfeiçoamento em Física para Professores Universitários; curso de 
extensão em Física do estado sólido, na Universidade de São Paulo. 
São numerosos os títulos do Dr. José Walter Bautista Vida! que o 
credenciam a proferir magistral conferência sobre o tema jâ 
enunciado: Utilização do Álcool Etílico como Combustível Nacional. 

A Comissão de Minas e Energia no decorrer do primeiro 
semestre deste ano, tem promovido um pequeno simpósio sobre a 
importância do álcool como combustível, para substituir parcial ou 
até mesmo integralmente, num futuro não muito remoto, a gasolina. 

Inicialmente, tivemos o prazer de ouvir aqui uma conferência do 
Professor Stumpf, do Centro Técnico Aeroespacial. Em seguida, 
compareceu à nossa Comissão o Gen. Araken de Oliveira, que 
dedicou I /3 da sua conferência ao álcool combustível. Agora, vamos 
ter o privilégio de apresentar a palavra ao Dr. José Walter Bautista 
Vida!, que nos fornecerá um completo relatório sobre as atividades 
da Secretaria de Tecnologia Industrial do Ministério da Indústria e 
do Comércio, na área do etanol como combustível. 

Devo I!!mbrar que o Presidente Ernesto Geisel, ao deixar a 
Presidência da PETROBRÁS, recomendou com grande ênfase que 
.:sta empresa, que é um orgulho do nosso País, dedicasse especial 
atenção aos temas referentes ao álcool e à extr'ação do óleo do xisto 
betuminoso . 

Essas recomendações veementes do Presidente Ernesto Geisel 
foram há poucos dias repetidas, por ocasião da sua última visita a 
Ribeirão Preto. Graças à iniciativa da Comissão de Minas e Energia, 
este órgão do Senado Federal poderá prestar mais um relevante 
serviço ao Pais, destacando a necessidade de o Brasil dedicar maior 
atenção ao programa de plantar combustível, de plantar energia, 
procurando libertar o País de uma dependência ainda muito grande 
das import;tções de petróleo. • 

Ainda recentemente o Presidente da PETROBRAS declarou, 
neste mesmo recinto, que, no decorrer da 21 Grande Guerra 
Mundial, o Brasil fazia uma mistura de 40% de álcool e de gasolina. 
Aplic;mdo-se esse percentual ao consumo atual de petróleo, podería
mos economizar cerca de I bilhão e 500 milhões de dólares. 

Em face da excepcional importância do cargo que desempenha 
o Dr. José Bautistu Vida!, é com o maior interesse que passaremos a 
ouvi-lo. 

O SR. ARNON DE MELLO- Sr. Presidente, antes de V. Ex• 
dar a p<llavru ao Dr. José Bautista Vida!, eu gostaria de dar uma 
explicação cm complemento às palavras de V. Ex• 

Em primeiro lugar, Dr. José Walter Bautista Vida!, quero inlor· 
mar a V. Sa. que ontem, aqui, tivemos uma votação que foi até à ma· 
drugada de hoje. De modo que a presença de poucos, aqui, neste 

horário, significa não apenas um esforço muito grande de nossa 
parte como, principalmente, uma homenagem a V. Sa. Em verdade, 
o assunto muito me interessa. Sou de um Estado açucareiro, que 
produz álcool, e quero lembrar a V. Sa. que, hâ três ou quatro dias 
atrás, o Sr. Jean Pierre Chambrin fez, em Alagoas, um teste de um 
carro que funcionou com álcool e ãgua. Contando isso ontem ao 
nosso Presidente Senador João Calmon, disse-me S. Ex• que soube 
ter havido redução da velocidade do carro, na experiência. Procurei 
informar-me sobre o assunto e disseram-me que o carro correu a 
uma velocidade de 120 kmfh, com 6 passageiros. Não houve, por
tanto, essa redução. Gostaria, então, que V. Sa, em sua palestra que 
está escrita, também se pronunciasse a respeito disso, para melhor 
esclarecimento nosso. 

Muito obrigado a V. Ex•, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Com a palavra o Dr. 
José Walter Bautista Vida!, 

O SR. JOS~ WALTER BAUTISTA VIDAL- Sr. Senador 
João Calmon, Presidente da Comissão de Minas e Energia do 
Senado Federal, Srs. Senadores, Sr. Representante do Presidente do 
Conselho Nacional do Petróleo, representantes e autoridades aqui 
presentes, me'u amigo Deputado Vasco Neto, ilustre professor, meus 
Senhores c minhas Senhoras. 

A existência de uma forte correlação entre o estãgio de desenvol
vimento económico e social das nações e suas disponibilidades 
energéticas, efetivamente utilizadas, estã hoje universalmente esta· 
belecida. Como conseqüência, assume importância crítica o 
suprimento energético contínuo e seguro às necessidades imediatas e 
também àquelas decorrentes do aumento da demanda, inevitavel
mente associadas à estabilidade, segurança e desenvolvimento de 
uma sociedade. 

Assim, os efeitos da nova estrutura de preços de combustíveis 
fósseis continuam a pesar fortemente sobre o desempenho da econo
mia dos países não produtores de petróleo, especialmente sobre os 
países em desenvolvimento. Na aus~ncia de identi.ficação e efetiva 
exploração de novas fontes de energta, as perspecttvas de desempe
nho destes países não são as mais animadoras. A ninguém serã lícito 
esperar que suprimentos externos de recursos naturais exauríveis den· 
tro de algumas gerações fluam continuamente, de forma segura e a 
preços suportáveis. 

Preocupado com a problemãtica brasileira dentro deste quadro, 
estabeleceu o Ministério da Indústria e do Comércio, através da 
Secretaria de Tecnologia Industrial, um programa de estudos e desen
volvimentos tecnológicos, visando a viabilização técnica e económi
ca de.alternativas energéticas nacionais, com especial ênfase na busca 
de combustíveis líquidos, a serem obtidos de fontes renovãveis 
disponíveis no País e que viessem a se constituir em sucedâneo para 
os combustíveis fósseis tradicionais. A identificação do âlcool etítilo 
{etanol), como opção prioritâria, resultou clara, inquestionãvel. 

Sob o ponto de vista técnico, o etanol é inteiramente adequado, 
pois suas propriedades, tais como: poder antidetonante, elevado ca
lor latente de vaporização, ausência de hidrocarbonetos e compostos 
metálicos nos gases de exaustão, etc, o caracterizam como superior 
mesmo à gasolina em vãrios aspectos. 

Sob o ponto de vista económico, o etanol configurou-se perfeita
mente viável, podendo ser produzido a custos competitivos com 
aqueles da gasolina ou do óleo diesel e, o que \~eve ser enfaticamente 
ressaltado, custeado em moeda nacional. \ 

Sob o ponto de vista estratégico, o etanol ê ex~remamente desejá
vel, pois é um combustível obtido de fonte perene, podendo ser total· 
mente produzido no Território Nacional, com matéria-prima, 
tecnologia e equipamentos nacionais. Sua utilização, quer como 
combustível exclusivo, quer em adição à gasolina, ou mesmo em 
alimentação paralela ao óleo diesel, não necessita motores de natu
reza diversa dos motores a explosão de fabricação corrente no País. 

Sob o ponto de vista tecnológico, a opção pelo etanol é: bastante 
:onveniente, pois a tecnologia de sua fabricação, bem como a de sua 
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utilização pode ser, como de fato foi e vem sendo, totalmente desen· 
volvida no País. 

1:: oportuno destacar que o desempenho jâ favorável do etanol 
como combustível resulta de ensaios com adaptações em motores 
projetados pura o uso de combustíveis fósseis. O potencial do etanol 
será melhor usufruído através de uma nova geração de. motores espe· 
cialmente concebidos para este combustível, motores esses, que 
deverão apresentar desempenho em muito superior aos da a tua I gera· 
cão. 

A inserção do etanol na estrutura do consumo energético brasi
leiro. em proporções apreciáveis, requererá a incorporação de exten· 
sas regiões ao sistema de produção agrícola que, entretanto, são 
perfeitamente compatíveis com as dimensões continentais de nosso 
território. A produção de etanol não deve nem precisa deslocar qual· 
quer outro cultivo voltado para o consumo interno ou para exporta· 
ção. 

Qualquer programa de incremento de produção do etanol no 
Brasil terá que utilizar as duas matérias-primas alternativas que, de 
imediato, se oferecem: a cana-de-açúcar e a mandioca. A obtenção 
do etanol, a partir da cana, é uma atividade tradicional na agro· 
indústria brasileira, tendo já atingido entre nós um nível tecnológico 
satisfatório. Já a fabricação do etanol, a partir da mandioca, havia 
praticamente cessado no País hã cerca de 30 anos e a tecnologia 
industrial para o estágio atual carecia de avanços que a tornassem 
economicamente viável. Optou, pois, a Secretaria de Tecnologia 
Industrial por concentrar seus esforços, no referente à produção de 
combustível, em desenvolver uma moderna tecnologia de fabricação 
do etanol, a partir da mandioca. A existência de pesquisas sobre a 
conversão enzimática de amido nos laboratórios do Instituto Nacio· 
nul de Tecnologia levou naturalmente a se constituir, ali, uma equipe 
de técnicos, engenheiros e pesquisadqres, encarregados de compor 
um projeto conceituai de uma usina moderna. Incorporando os no· 
vos processos desenvolvidos nos laboratórios do Instituto Nacional 
de Tecnologia bem como ensaios em escala sem i-industrial, se cons· 
tituirá esta usina em unidade pioneira de uma série de outras. 

Nessa fase, procurou a Secretaria de Tecnologia Industrial-STJ, 
empresários que se dispusessem a participar do desenvolvimento em' 
questão e se responsabilizassem pela operação da Usina Pioneira. As 
negociações com várias empresas privadas não conduziram a resulta· 
dos. O impasse somente foi efetivamente resolvido quando manifes· 
tou a PETROBRÃS seu desejo de participar do empreendimento. 
Nela encontrou a Secretaria de Tecnologia Industrial o parceiro 
ideal, pela sua capacidade de decisão e disposição de compartilhar 
dos riscos. 

Estabeleceu-se, em conjunto com a PETROBRÃS, as diretrizes 
definidoras da Usina Pioneira que deveria ter um porte de 60m3 diá· 
rios, esta~ localizada em áreas de cerrados, usar equipamentos a 
serem integralmente fornecidos pela indústria nacional e entrar em 
produção em outubro de 1977. 

O suprimento de matéria-prima, recentemente contratado pela 
PETROBRÃS com uma firma privada, fundamenta-se, em parte, na 
garantia de existência de manivas. Para atender a esta necessidade o 
Instituto Nacional de Tecnologia implantou um cultivo estratégico 
na região de Três Marias, que representa a aplicação, também pionei· 
ra em solos sob cerrado, de todo um pacote de técnicas de abertura 
de glebas, preparo de solo, plantio e cultivo. 

Ainda no âmbito do programa tecnológico do álcool, e a fim de 
garantir a otimização técnica e económica da Usina Pioneira, contra· 
tou o Ministério da Indústria e do Comércio, com empresa de consul· 
toria e engenharia, altamente qualificada, um pormenorizado levan· 
tamento nos Estados Uriidos, Canadá e vários países da Europa c~m 
o objetivo de caracterizar o estado da arte de fabricação do álcool a 
partir de materiais amilâceos. Os ~esmos consultores independentes 
procederam a uma revisão crítica do Projeto Conceituai da Usina 
Pioneira. Alguns pontos do relatório sobre o estado da arte e sobre a 
revisão critica merecem ser citados nesta ocasião, a saber: J9) "não 
hã experiência recente, fora do Brasil, em escala industrial, na produ· 

cão de álcool etílico a partir da mandioca"; 29) "a tecnologia desen
volvida em outros países, para a obtenção de álcoõl de materiais 
amiláceos, tem aplicação potencial ao caso da mandioca, mas não é 
diretamente- transrerívcl"; 39). "A. tecnologia- dcscnvorvida no INT 

. para a 'fabricação éle álcool de mandioca está provavelmente mais 
próxima da aplicação industrial do que tecnologias des~nvolvidas em 
outros países, visando a obtenção de álcool de, materiais arililáceos»; 
49) "a tecnologia de processo de álcool de mandioca deverá evoluir 
rapidame~te no Brasil, a partir da implantação da primeira Usina, 
pela incorporação de concepções utilizadas no processamento de 
materiais amiláceos, além das concepções próprias, resultantes da 
experiência adquirida no Brasil"; 59) "os consultores acreditam que a 
tecnologia proposta pelo INT seja plenamente operacional". 

Os trabalhos do programa tecnológico de álcool se desenvolvem 
na Secretaria de Tecnologia Industrial, no Instituto Nacional de 
Tecnologia e em centros àssociados ao sistema de Tecnologia Indus
trial do Ministério da Indústria c o Comércio, em ritmo cada vez 
mais acelerado e com objctivos cada vez mais abrangentes. Por exem
plo, estão em estâgios bastante avançados os desenvolvimentos, 
programados pela STJ e contratados ao Centro Técnico Aeroespa
cial, na área de tecnologia de motores, veículos e turbinas. A utili· 
zação do etanol em mistura com a gasolina está, do ponto de vista 
tecnológico, totalmente resolvida. A utilização do etanol como 
combustível exclusivo de motores convencionais foi recentemente 
demonstrada em Brasília com um veículo especialmente demonstra
da em Brasília com um veículo especialmente convertido para esse 
fim. A conversão de diversos tipos de motores ao uso exclusivo do 
álcool hidratado se encontra em fase bastante adiantada e será 
demonstrada pelo MIC no próximo Salão do Automóvel, a realizar
se em São Paulo antes do fim do ano. O uso do etanol, em paralelo 
com o óleo em motores diescl,já teve sua viabilidade técnica demons· 
trada. Inicia-se agora o projeto e construção de protótipos de moto
res concebidos especificamente para o consumo de álcool hidratado 
como combustível exclusivo. Os estudos referentes à utilização do 
etanol em turbinas estão em acelerado desenvolvimento. 

Em setembro de 1975, ao apresentar à Comissão Nacional do 
Álcool trabalho da Secretaria de Tecnologia Industrial Intitulado "O' 
Etanol como Combustível" - que os Srs. Senadores irão receber 
logo em seguida - tive oc,asião de expressar algumas idéias que me 
permito reproduzir por considerá-las sempre oportunas. Cito: "A 
utilização do ·etanol somente se tornará possível em .. ,um país que. 
reúna uma série de condições imprescindíveis, a saber: grande exten· 
são territorial: situação em zonas de baixas altitudes.e regime ad~ua
do de insolação; disponibilidade de terras cultiváveis ainda não incor
poradas ao sistema produtivo; estágio adequado de desenvolvimento 
tecnológico e industrial; capacidade interna de 'geração dos recursos 
financeiros necessários; e, acima de tudo, a existência de uma socie
dade disposta a aceitar o desafio da constante busca e adoção de solu
ções autónomas para seus problemas específicos. A identificação do 
Brasil como sendo esse. pais é por demais evidente, mesmo dispen
sando-se o recurso a injunções adicionais como a àguda dependência 
de suprimentos externos de combustíveis .fósseis ou a acentuada 
participação da indústria automobilística na economia nacional." 

A inserção do etanol na estrutura de consumo energêtico bra· 
sileiro se constitui em solução ·têcnica que não poderá· ser importada. 

Não são somente os aspectos tecnológicos c econômicos que 
merecem destaque. Cabe ressaltar ainda: 

a) As conseqUências sociais advindas de uma vasta utilização 
do etanol como combustível superam, a meu ver, os improtanUs· 

·sim os aspectos conjunturais vinculados à chamada crise do petróleo, 
de tão graves conseqUências na nossa balança· de pagamentos c no 
crescente endividamente externo. O Programa Nacional do Álcool, 
cuja política é conduzida por uma comissão interministerial, apoiada 
em seus aspectos tecnológicos na Secretaria de Tecnologia Indus
trial, representara a criação de centenas de milhàres de empregos 
estáveis no campo, em todo o território nacional aliviando, asism, os 
insustentáveis c até agora insolúveis problemas gerados nas grandes 
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urbes brusilciras, decorrentes de uma permanente c intensa migração 
de parcclus ponderáveis das populações rurais que, dcspreparadas c 
miseráveis, anuem às grandes cidades, cm muitos casos marginalizan
do-se no crime c na degradação. 

b) Num pais de dimensões continentais, como o Brasil, as enor
mes distâncias tornam extremamente oneroso, senão inviável, o su
primento de energia a todas as regiões que disponham de potencial 
económico. Os altíssimos custos de instalação, de infraestruturas, 
quer sejam para transmissão elétrica, quer sejam para distribuição de 
combustíveis, marginalizam vastas regiões do território nacional por 
carecerem de suprimento energético capaz de conferir valor ecÔnô
mico a seus recursos naturais. O Programa Nacional de produção do 
álcool, principalmente a partir da mandioca e outros amiláceos,' inse
re-se nso objetivos do Governo de estimular a constituição de econo
mias regionais emanadas de atividades agro-industriais básicas, 
supridus autonomamente de insumos energéticos. Assim, a insta
lação de usinas de produção de etanol a partir de matérias-primas lo
cais, cm pontos estrategicamente selecionados, trará para o País o 
beneficio da incorporação de novas terras ao território produtivo. 
Além do abastecimento energético, subprodutos da obtenção do eta
nol podem ser aproveitados no fortalecimento proteico de rações ani
mais e na obtenção de gelo seco, em escala suficiente a propiciar a 
instalação de frigoríficos, complementando·a infraestrutura agro-in
dustrial local. As implantações no interior do País de usinas de eta
nol são comparáveis a uma "semeadura de industrialização", 
porquanto, no seu entorno se viabilizarão outras atividades agrope
cuárias e industriais, caracterizando a formação de verdadeiras 
"ilhas económicas". 

c) Ademais, merecem destaque especial os efeitos que uma 
intensa utilização do etanol como combustível trará sobre os níveis 
de poluição hoje dramaticamente constatados t:m locais de alta densi
dade de veículos movidos a combustíveis fósseis. A ampla faixa de 
innamabilidade do etanol permite a regulação dos motores de modo 
a minimizar a emissão de monóxido de carbono. Pela pr-ópria consti
tuição química deste combustível, os motores a etanol são isentos de 
emissão de hidrocarbonetos, além de dispensarem a adição de 
compostos metálicos, como o temido chumbo tetra-etila, devido o 
seu alto poder antidetonante. 

Srs. Senadores, a Secretaria que tenho a honra de dirigir no 
Ministério da Indústria e do Comércio é uma Secretaria Técnica, e 
como tal tem que se basear em fatos resultantes do estudo, da busca e 
desenvolvimento de soluções através da constatação experimental. 
Qualquer entusiasmo não fundamentado na realidade violaria a 
natureza da função que desempenho e mesmo minha própria forma
ção profissional. Se algum otimismo tran$pareceu da exposição que 
fiz deve-se exclusivamente à minha condição de brasileiro. 

Nesta casa, Srs. Senadores, encontram-se os homens que sabe· 
rão incorporar adequadamente ao context9 humano, social, histó
rico, enfim político, as idéias e fatos de natureza meramente técnica, 
que aqui expus. 

Mui to obrigado. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Concedo a palavra ao 
primeiro debatedor inscrito, Senador Arnon de Mello. 

O SR. ARNON DE MELLO- Sr. Presidente, ainda, há pouco 
falei ao Dr. Bautista sobre a experiência que tivemos em Alagoas de 
um carro Corcel movido com 50%· de água e 50% de álcool, que 
correu a uma velocidade de 80 quilómetros sem que nada ocorresse 
de anormal ao motor. Mas, o nobre Senador Teotónio Vilela, nosso 
companheiro aqui presente, foi um dos passageiros nesse carro e 
S. Ex• poderá formular a pergunta melhor do que eu. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon) - Com a palavra o Sr. 
Senador Teotónio Vilela. 

O SR. TEOTONIO VILELA - Na .:ondição de mero 
passageiro do carro em experiéncia é que farei a pergunta, porque sei 
que o nosso debatedor é profundo conhecedor da matéria, tenho 

informação a respeito de seus conhecimentos minuciosos. Nesta 
semana, aliás, cu me recusei a fazer essa comunicação, cm c:1ráter 
oficial, na tribuna do Senado Federal, porque nós mesmo, lá em 
Alagoas, fizemos uma série de perguntas que não foram suficien· 
temente respondidas, dai porque entendi que devia me acautelar um 
pouco. Trata-se de um dispositivo apresentado por um engenheiro 
francês, Jean Pierre Chambrin, juntamente com um seu colega. A 
respeito da idoneidade do homem procuramos investigar e obtive
mos as melhores informações. A verdade é que ele já está, a convite 
da estação experimental de cana-de-açúcar de Alagoas, há dois 
meses cm nosso Estado e fez a exibição de um carro onde ele acoplou 
esse dispositivo, demonstrando que o veiculo poderia ser movido -
como na verdade o foi- com uma mistura de 50% de álcool anidro e 
50% de úgua. Assisti à realização da mistura, fiz também, juntamente 
com outras pessoas, o exame no carro, o que seria dispensável 
porque não poderia haver a possibilidade de um embuste grosseiro 
no sentido de já haver caso idêntico. Verifiquei, então, que de fato se 
tratava de álcool com o outro ingrediente, a água; ambos foram 
misturados e jogados dentro do tanque. Fechou-se o tanque e eu 
mais cinco passageiros entramos no carro. O veículo foi dirigido pelo 
engenheiro Jean Pierre Cahambrin. A partida é dada com o álcool 
puro; existe um pequeno tanque de cerca de três litros, que dá a parti· 
da do carro. Quatro minutos depois faz-se a ligação para o tanque 
grande, e o carro rodou com absoluta tranqUilidade. Essa que é a 
verdade. 

O que me preocupou mais é que subimos e descemos ladeira, 
paramos e no meio do caminho novamente foi acionada a ignição, já 
ai sem o auxilio do pequeno tanque com álcool anidro, junto com 
mistura. Viajei ao lado do engenheiro, como um arriscado co-piloto, 
e andamos cerca de 40 quilómetros no carro, que chegou a descn· 
volver li O quilómetros por hora. Outros viajaram também e, ao 
todo, fizemos um percurso de 100 quilómetros. O rendimento por 
quilómetro foi ótimo, e o comportamento do carro muito bom. 

É preciso, também, que se note que o carro era um Corcel novo, 
motor absolut:tmente novo, não estava ainda suficientemente 
amaciado, etc. Enfim, tive uma sensação, realmente, fora do comum. 
Quando estamos, ainda, em caráter oficial, na fase de adicionar 20% 
de álcool à gasolina, o fato de se andar num carro em que se coloca 
50% de água no álcool já é qualquer coisa de fantástico. 

O SR. ARNON DE MELLO- Aliás, Senador, por nosso inter· 
médio foi feito um filme que foi enviado ao programa de TV chama· 
do Fantástico. 

O SR. TEOTONIO VILELA- Exato A Televisão Gazeta de 
Alagoas, organização do Senador Arnon de Mello, fez toda a filma· 
gem. Esse o aspecto fantástico. Agora, o problema estava em que o 
Sr. Jean Pierre Chambrin afirmou que, com a mistura de água, a 
colaboração da energia, com a divisão molecuar do oxigénio e deste 
na água, portanto o hidrogénio, teria participado como fonte energé· 
tica. Foi aí que o carro empacou, porque as respostas, do ponto de 
vista estritamente cientifico, digamos assim, não nos satisfizeram. 

Fizemos uma consulta ao Ministério e creio que foi V. S• 
mesmo quem nos respondeu. 

O SR. JOSÉ WALTER BAUTISTA VIDA L- Exatamente. 

O SR. TEOTONIO VILELA -Soubemos, então, da posição 
do Ministério a respeito daquele experimento, e era nossa intenção 
submetê-lo ao I TA, a fim de que ele nos desse um diploma. 

Eu dizia, naquela ocasião, que a miin interessava apenas andar 
no carro, e se me dessem um motorista, com boné e uniforme, para 
mim seria melhor; eu prescendia de qualquer exame sobre a água, se 
houve ou não dissociação molecular, porque a pura e simples mis· 
tura de 50% de álcool e 50% de água, fazendo um percurso com um 
rendimento - não posso assegurar com absoluta segurança - de 
cerca de 14 quilómetros por litro de água, isso para mim já era 
qualquer coisa de fantástico. Torno a repetir essa palavra porque 
creio mesmo que é fantástico. 
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Há cerca de um ano, da tribuna do Senado Federal, eu iniciava 
uma cam'panha pela civilização do álcool. E eu chegava a citar aquilo 
que poderia imaginar, numa ficção científica, que chegasse alguém 
de Marte, aqui no Brasil ou na França, enfim,. dentro de nossos 
grandes centros civilizados, e perguntasse porque até agora nós não 
tínhamos utilizado o álcool como combustível e só a gasolina; se era 
uma determinação nossa de acabar com a vida humana. Isso porque 
enquanto a g:tsolina é poluente, produz milhões de doenças urbanas, 
.o álcool é essencialmente asséptico, o seu escape não produz 
absolutamente nenhum elemento que possa provocar intoxicação. f:, 
portanto, um combustível limpo, saudáv71. Então, nessa minha lic
ção científica, o homem vindo de Marte haveria de perguntar se 
nossa vocação era mais para o setor dos suínos ou para o setor, 
realmente, dos humanos. (Risos.) 

. Iniciei, então, no ano passado, essa campanha no Senado Fe
deral; visitei o IT A, tive reunião com o Sindicato dos Produtores de 
Automóveis, porque inicialmente se dizia que a gasolina iria pro
vocar uma de~graça na indústria automobilística. E ouvi, em São 
Paulo, o Presidente do Sindicato dizer: "podem usar o combustível 
que quiserem, porque estamos aqui aptos a atender c não haverá nen
huma desgraça." E surgiu, então, uma série de óbices que foram le
vantados, tais como: a gasolina não pode ser usada por isso ou por 
aquilo, só se pode fazer gasoÜna de cana-de-açúcar, não se pode fazê
la do álcool, pode-se fazer gasolina da batata-doce. Enlim, tudo isso 
se constitui numa série de problemas que são minudências sem nen
huma significação. Perdoem-me dizer isso, mas sou também do 
ramo, sou produtor de álcool e desde muito moço sei que se fabrica 
álcool tanto da batata-doce quanto da mandioca, do milho, do sor
go, da cana-de-açúcar. Então, eu ficava assombrado com os jornais a 
noticiarem sobre o álcool, dizendo: é de mandioca, é de cana-de-açú
car, etc, parecendo até uma torcida entre Flamengo e Fluminense. E 
o problema essenciil'. que era produzir o álcool, este não chegava 
nunca. Imaginou-se uma destilaria-piloto, para provar que se pode 
fazer álcool de mandioca ou de cana-de-açúcar. Mas, em São Paulo 
existe uma destilaria - c por sinal seu proprietário é um grande 
técnico em íllcool, o engenheiro Jaime Lacerda- que produz álcool 
e mandioca, de batata-doce e de cana-de-açúcar, e com grande 
eficiência. Quem quiser vá lá assistir. 

Enfim, quero concluir dizendo que já a pura e simples mistura 
do álcool com a água nos dá somente a segurança de que um carro 
pode funcionar com álcool com grau muitíssimo abaixo do álcool 
anidro, pois antes estávamos presos à idéia de que somente o álcool 
anidro seria càpaz. Mas, podemos dizer que é possível utilizar-~e o. 
álcool hidratado, em qualquer grau. E ainda aconteceu ma1s o 
seguinte: se acabar o tanque que contiver essa mistura de 50% pode
se adicionar mais um pouco de álcool. Portanto, a mistura pode ser 
de até 60%, e o carro continuará funcionando. Essa que é a grande 
novidade para nós. · 

Com relação ao exame por parte do JT A, aí já será sobre um 
outro aspecto da questão, ou seja, sobre o prpblema da água em si. E 
o Sr. Jean Pierre Chambrin quer continuar as experiências em 
Alagoas, para provar que poderá aplicar também um dispositivo 
para o uso puro e simples da água como combustível. 

Estou fazendo esta exposição apenas a pedido aqui do meu co
lega Senador Arnon de Mello, pois na verdade eu não teria nenhuma 
pergunta específica a fazer a S. S• Se alguma indagação eu tivesse que 
fazer seria acerca do programa do álcool. (Risos.) E sobre o pro
grama do álcool, com a devida licença, no meu entender, ainda está 
um pouco moroso, enquanto, segundo o Senador Roberto Sat~r
nino, os problemas se acumulum, com as divisas, juros, etc. ~ nos, 
aqui, na verdade, estamos querendo aplicar o Al-5 ao hortlgran
jciro, porque produziu a alface, que está criando um problema ter
rível, não só a alface como o coentro, o cominho, etc. Quer dizer, 
estamos no drama do gafanhoto, pois esse seria mais um problema 
para o gafanhoto, para o grilo. 

Desse modo, estamos com o problema de botar ou não o carro 
no ccnt'ro, porque seria um modo de se racionar gasolinu. Enfim, 

os problemas de racionamento da gasolina estão criando problemas 
sociais tremendos, pois C<!!lbora ·não havendo o conflito hã, pelo 
menos, uma inquieta~ào quase. que !ncontrolâvel. Mas, no meu en
tender, a grande solução não estii nas conseqUências mas nacausa. A 
causa será cria1 um combustível que possa substituir a gasolina. E 
isso quando sabemos- e não estou dizendo nada de novo a V. S•, 
porque tenho a informação de que foi aluno do JT A - quando 
sabemos que o JT A já fez exposição com motor para álcool de au· 
tomóvel, motor para caminhão, substituindo, portanto, o óleo diesel 
por um álcool mais hidratado ainda do que esse a que estamos nos 
referindo; quando sabemos que o IT A. tambí:.m, já tem turbinas para 
avião, para receber um outro tipo de álcool e acabarmos com o 
querosene. Tudo isso muito nos espanta, quando se sabe que apenas 
uma unidade média- a alcooleira na base de 120 mil litros- pode 
sustent'ar I O mil pessoas no interior deste País, e nós iríamos precisar 
de mil. Seríamos, então, uma população rural enorme, retida no 
campo, pois a introdução dessa agroindústria nós teríamos médicos, 
dentistas, escolas, aumento da renda per capíta do homem, aumento 
da renda do Estado. Enfim, seria u~ verdadeiro "ovo de Colombo", 
que valeria a indagação: por que, ainda, não está-se fazendo isso ma
ciçamente c estamos na fase, ainda, da timidez de 20%? E o próprio 
Ministro da Indústria e do Comércio andou aqui no automóvel 
trazido, aí sim, pelo IT A, um 1.800, um motor adaptado, que deu o 
rendimento de 9,5 quilómetros por litro de gasolina, e sabemos que 
vai a 14, tranqüilamente. Quando sabemos que a tendência do preço 
da gasolina é subir cada vez mais e jamais o preço do álcool poderá 
superar o da gasolina! Mas, meu Deus, por que, ainda, não se 
pensou nisso'? Na nossa região, do Nordeste, por exemplo, não ti· 
vemos ainda a coragem de apresentar qualquer um projeto, tais as di
liculdades, não criadas pelo Governo, mas dificuldades internas, 
nossas, de podermos adaptar-nos a um programa, este sim, que seria 
o grande programa nacional do álcool. E, segundo a minha sugestão 
do ano passado, creio que se o Governo fizesse a exploração de 
nossas riquezas internas, para termos, então, elementos de combate 
ao endividamento, nós deveríamos começar pelo álcool, e o famoso 
contrato de risco ficaria na cauda das opções. E a verdade é que ele 
está na cauda porque, pela sua própria natureza, jamais poderá se 
desenvolver, como se imaginou, que dentro de 24 horas, deflagrado o 
contrato de risco, no dia seguinte, nós estaríamos auto-suficientes de 
todo. Sabemos das dificuldades de se lidar com essas entidades, hoje, 
embuçadas no mundo dos negócios, que são as multinacionais, 
quando a pátria da origem das multinacionais, ou seja, os Estados 
Unidos, está entrando num regime de falência exatamente por causa 
das multinacionais. 

Então Sr. Presidente, e nobre Conferencista, vou encerrar aqui a 
minha dissertação, pois estou tomando o tempo do nobre Senador 
Arnon de Mello. 

O SR. ARNON DE MELLO- V. Ex• disse não ter pergunta a 
fazer, mas eu tenho três a fazer ao nobre colega, Senador Teotônio 
Vilela. (Risos.) 

Primeira: queria que V. Ex• dissesse à Comissão qual o tipo do 
carro que serviu para a experiência do Dr. Chambrin, pois salvo 
engano creio que foi um Corcel, um carro brasileiro. 

O SR. TEOTONIO VILELA- Exato, foi um Corcel. 

O SR. ARNON DE MELLO- Segunda pergunta: se V. Ex• 
viu o álcool brasileiro sendo colocado, ou se foi um álcool francês, es· 
pecial. (Risos.) 

Em terceiro lugar: V. Ex• falou que se pode construir dez mil 
unidades produtoras de álcool, no Brasil. 

O SR. TEOTONIO VILELA- Pode-se construir muito mais. 

O SR. ARNON DE MELLO- Pergunto, então: isso não iria 
prejudicar a produção de cereais, de café, de algodão, pelo Brasil 
afora'? 

O SR. TEOTONIO VILELA - Pela ordem, cu direi que o 
vdculo era um carro Corcel, porque tanto pode ser um Corcel 
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quanto um outro tipo q].\aiq\ler de carro, pois esse dispositivo é 
acoplado ao motor de qualquer automóvel, seja Dodge, Ford, 
Chevrolet, qualquer que seja ele funcionará; trata-se de um dispo
sitivo que, se industrializado ou. comercializado1 custará cerca de 
CrS 1.800,00 a CrS 2.000,00; e podt< ser colocado em qualquer 
motor de carro. E acrescento mais: nas experiências que estamos 
fazendo lá, com a orientação do engenheiro francês, se nós formos 
utilizar simplesmente o ál~ool. anidro, sem mistura com a água esse 
dispositivo custará apenas Cr$ 200,00 ou CrS 300,00. E o motor do 
carro Volkswagen- conforme experiência que fizemos, também -
que é o mais apropriado, este fez 16 km com um litro de álcool. 1:: es
candaloso, não é? 

O SR. ARNON DE M ELLO- Com álcool e água? 

O SR. TEOTÓNIO VILELA- Não, aí só com álcool. Então, o 
dispositivo pode ser acoplado a qualquer motor de automóvel. 

A resposta à segunda indagação é que o álcool, realmente, era 
eminentemente brasileiro e até alagoano. (Risos.) 

Eu, no momento, fiquei foi com dúvida sobre a água. (Risos) 
Porque o nosso serviço de águas, lá em Maceió, tem uma companhia 
chamada CASAL, que casa muito pouco, parece até que ela gosta 
mais de se amigar do que de se casar. (Risos.) E estamos com 
deficiência de água. na cidade. E eu disse mesmo ao Sr. Governador: 
o álcool nós ·garantimos, quero saber se o Governo garante a água. 
(Risos.) E é capaz de chegarmos a esta coisa terrível, de termos ál
cool e depois não termos água (Risos.) 

Com relação à terceira pergunta, se um plantio extensivo de ca
na-de-açúcar, de milho ou de mandioca iria provocar qualquer 
desequilíbrio económico. Não, isso não iria afetar, de maneira ne
nhuma, as áreas atualmente ocupadas com outro tipo de lavoura de 
subsistência, pois iríamos ocupar os espaços vazios e, num programa 
mais ousado, chegaríamos àquela grande faixa de que necessita o 
País, que é o da produtividade agrícola. Somos um País atrasado um 
século em termos de produtividade agrícola, de ou.tro País qualquer 
semidesenvolvido. Só no setor de cana-de-açúcar, a Austrália, que 
tem 50 anos de aproveitamento da cana-de-açúcar - enquanto nós 
temos quatro séculos- a Austrália está meio século adiante do Bra
sil em relação ao cultivo da cana-de-açúcar. Então, não haverá 
interferência alguma, porque temos espaços vazios de sobre no Nor
te, no Nordeste, onde poderíamos desenvolver, tranqüilamente, a 
expansão de cana, de milho, sobretudo de batata-doce e mandioca. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon) -Tem a palavra o Dr. 
José Walter Bautista Vidal. 

O SR: JOSÉ WALTER BAUTISTA VIDAL- Nós, também, 
Senador Teotónio Vilela, compartilhamos do entusiasmo e da 
prudência de V. Ex•, quando procura basear-se em fatos. 

Conforme V. Ex• se reportou, inicialmente, essa experiência do 
engenheiro Jean Pierre Chambrin, é um caso que ventilou grande 
polémica na França, e está provocando também aqui no Brasil. Há 
opiniões bastante diversas sobre essa inovação proposta pelo francês 
Chambrin e, realmente, em sendo verdade, essa inovação iria causar 
verdadeira revolução económica no mundo. Então, há posições 
bastante radicais em relação à tese Chambrin, na França: inicialmen
te fomos consultados através de documentos, porém os documentos 
que recebemos não eram suficientes para um julgamento técnico. E, 
recentemente, fomos consultados já pelos nossos amigos de A lagoas, 
sobre a opinião do Ministério a respeito desse motor, e a nossa posi
ção é de que só podemos emitir uma opinião após testarmos, numa 
bancada, o comportamento do motor. Para tanto nos propusemos a 
custear o deslocamento não só do carro como próprio Dr. Chambrin 
e do engenheiro que o acompanha até o Centro Técnico Aeroespa
cial para, na bancada, verificar qual a relação entre o consumo 
energético e o torque, isto é, a potência que possa desenvolver e sua 
relação com a energia consumida e a origem dessa energia. 

Eu poderia ler, aqui, para os senhores, trecho de um documento 
que considero histórico. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - V. S• me permite uma 
interrupção? 

O SR. JOSÉ WALTER BAUTISTA VIDA L~ Pois não. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- E qual foi a reação do Sr. 
Chambrin a essa proposição, digamos assim? Estaria ele disposto a 
isso? 

O SR. JOSÉ WALTER BAUTISTA VIDA L- Ainda não te
mos uma resposta do Dr. Chambrin. Propusemos, inclusive, que es
sas medidas seriam feitas por ele, na frente de técnicos do Centro 
TécniCo Aeroespecial, porque ele argumentava que havia problemas 
de sigilo e de proprietário; o Dr. Chambrin está propondo vender 
essa grande "descober.ta" por uma quantia muito elevada. Então, há 
problemas de propriedade, de sigilo, etc. Isso tudo seria feito com o 
próprio Chambrin: apenas as medidas de manómetro correlacionan
do o torque·com o consumo energético. Aí teríamos, sem abrir o mo
tor ou o dispositivo, a constatação cabal: essa proposta foi feita ao 
Dr. Chambrin, e estamos aguardando uma definição sua a respeito. 

O SR. DOMICIO GONDIM - Só para satisfazer minha 
curiosidade: que quantia tão elevada seria essa? 

O SR. TEOTÚNIO VILELA- Pode ser uma quantia muito 
elevada, mas se for realmente válida a idéia, então, ela não seria real
mente cara. 

O SR. JOSÉ WALTER BAUTISTA VIDAL- A quantia é 
secundária, nobre Senador, o que importa é se vale ou não. 

O SR. ARNON DE MELLO- Como acontece com outros 
problemas, o Senador Domício Gondim quer logo saber quanto é. 

O SR. TEOTÚNIO VILELA- Exatamente. O Senador Domí
cio Gondim é um homem muito prático. Mas, eu diria apenas o se
guinte: entramos em entendimento com o Dr. Chambrin e não 
obtivemos, ainda, nenhuma resposta se ele concordou ou não em se 
submeter àquilo que nós chamamos de teste científico, que é indis
pensável. Não podemos estar lidando apenas com abstrações. Tería
mos que partir para algo concreto, mesmo porque há o interesse dos 
produtores de cana-de-açúcar, no Estado de A lagoas, como também 
o interesse do Governo e, evidentemente, o do Ministério da Indús
tria e do Comércio em ter, assim, um diploma, digamos, científico 
sobre o dispositivo Chambrin, e partirmos, então, para um apoio 
integral. 

O custo, conforme disse o Dr. Bautista, é o de menos, o que 
importa é se vale ou não. Se aquilo, realmente, funciona como ele, 
Chambrin, está expondo, então o preço de que se falou em Alagoas, 
de cerca de trinta bilhões de cruzeiros, creio que seria perfeitamente 
aceitâvel, principalmente se com ele resolvermos um problema 
mundial. (Risos). Teremos somente que cuidar, então, do problema 
da poluição, porque vamos também precisar de ãgua potável, e no 
crescendo em que vamos, iremos morrer de sede, pois a poluição está 
acabando com nossas reservas de âgua potãvel, uma vez que 
sabemos que apenas 6/ lO da quantidade de água existente no planeta 
é potável. Estamos, portanto, com a preocupação de acabar com 
isso, e o problema está caminhando velozmente. E os senhores não se 
admirem se amanhã, na verdade, tivermos uma crise de combustível 
não somente gerada por fontes industriais como, também, pela 
própria natureza, que é a água. (Risos.) 

Era isso o que eu queria informar. 

·O SR. JOSf: WALTER BAUTISTA VIDA L- Apenas comple
mentando, vou ler trecho de um documento que considero histórico, 
que diz o seguinte: 

"Nas experiências que realizamos, verificamos a possi
bilidade do emprego de âlcool contento 50% de âgua. Nestas 
condições, a temperatura dos gases do escapamento ainda é 
suficiente para garantir o aquecimento indispensável do ar, 
de acordo com o que fica dito. Essa concentração corres
ponde a 19 cartiers c é capaz de ser fabricada pelo mais 
elementar aparelho de destilação existente no Pais." 
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Isto aqui é um trecho de uma conferência do Professor Ernesto 
Lopes Fonseca Costa, então Diretor da Estação Experimental de 
Combustíveis e Minérios, atual Instituto Nacional de Tecnologia. 
Essa conferência foi proferida na Escola Politécnica do Rio de Ja
neiro, em 23 de novembro de I 925. 

O Dr. Fonseca Costa foi Diretor do Instituto Nacional de 
Tecnologia que é vinculado ao Ministério da Indústria e do 
Comércio, e durante um período de seis anos o Instituto Nacional de 
Tecnologia, nas décadas, dos 20 e 30, realizou exaustivos estudos 
sobre a utilização do álcool como combustível; daí resultou este livro 
que é histórico, sendo este, aqui, já uma segunda edição de 1942, 
sendo a primeira de 1937. "Álcool Motor e·Motores em Explosão." 
Foi um trabalho de seis anos, e do qual vou ler apenas alguns trechos 
do prefácio, que considero muito importante, que diz o seguinte: 

"O presente trabalho é resultado de 6 anos de estudos 
sobre a aplicação do álcool nos motores e a sua explosão nos 
laboratórios da Escola Politécnica de São Paulo c do Ins
tituto Nacional de Tecnologia do Rio de Janeiro, abran
gendo neste último 6.850 ensaios registrados nos livros 
competentes, não estando incluídas as provas de estradas -
cerca de três mil provas - quando este Instituto era simples 
Estação Experimental de Combustíveis." 

O emprego do álcool como substitutivo da gasolina data de 
muitos anos. 

Isso foi escrito em 1937, no Instituto Nacional de Tecnologia. E, 
apenas a título de curiosidade, vou ler outro trecho do prefácio deste 
livro, que é exaustivamente técnico. Foram adaptados todos os mo
tores da época à utilização de álcool combustível, com resultados 
excepcionais. Então, a título histórico, citarei outro trecho que diz: 

I 

"Como demonstração prática desses resultados, inscre
veu-se o Engenheiro Heraldo de Souza Matos na primeira 
prova automobilística realizada pelo Automóvel Clube do 
Brasil, no Circuito da Gávea, em agosto de 1923, e correu 
com carro Ford alimentado exclusivamente com 
aguardente." (Risos.) 

Aqui está uma fotografia do automóvel Ford. E diz o 
· documento: 

"Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, Es
tação Experimental de Minérios - Automóvel Ford que fez 
os percursos Rio-São Paulo, Rio-Barra do Pirai e Rio
Petrópolis, com álcool de 70 graus, dirigido pelo Engenheiro 
Souza Ma tos." 

Então, o conhecimento de toda a tecnologia jâ data de mais de 
40 anos no Brasil. O que está sendo feito, hoje, com resultados 
excepcionais, é precisamente a utilização de todos os avanços e 
conhecimentos ocorridos na tecnologia, não só em termos de 
motores, de turbinas como, também, em termos de produção de 
álcool a partir da mandioca, sendo que os processos de trinta anos 
atrás acusam, naturalmente, uma eficiência mais baixa que aquela 
hoje exigida. O~ .resultados que hoje obtemos são excepcionais, 
competitivos, como li na minha exposição, e bem mais avançados do 
que qualquer outro realizado nos Estados Unidos, no Canadá e cm 
vários países da Europa, onde fizemos o estudo exaustivo da tec
nologia disponível. Desse modo, pelo menos estamos, no Brasil, a 
esse respeito, com mais de um ano na frente. E a razão é mais ou me
nos lógica, porque não existe mandioca naqueles países. 

,:~Então, para se chegar a resultados como esse é preciso grande 
quàn'tidade de mandioca. E da mesma maneira como o Senador 
Teotónio Vilela se entusiasmou ao entrar num automóvel a álcool e 
água- que andou 100 km., com aquela velocidade - nós tivemos, 
realmente, uma enorme satisfação quando fizemos uma experiência 
com um automóvel absolutamente testado - um Ford 1800 c, 
também, no~olkswagen, .em São Joié,

1
dos Campos --; quando se 

usou álcool hidratado, ou seja, álcool exclusivo. A performance _do 
automóvel foi extraordinária, sob todos os aspectos; ele fez o per
curso de São José dos Campos a Brasília, numa média de 90kmfh;, e 
isto porque vinha um caminhão atrás com os tanques de álcool. En· 
tão, quem o atrasava era o caminhão, com os tanques de álcool que 
ele tinha que ir, mais ou menos, acompanhando, e isto com uma mé· 
dia de 9.15 kl'(l por litro. Há muita melhoria, ainda, a ser feita, mas a 
performance já é muito boa, comparando-se com o desempenho da 
gasolina. 

Quando foi adotada a política da mistura, exigia-se o álcool 
anidro, porque a presença de água no álcool faz a separação de fases 
entre a gasolina e o álcool. Entã<? exige-se o álcool puro, álcool 
anidro, com alto grau de pureza. Entretanto, com essa alternativa 
que se abre para nós, agora, do álcool exclusivo, embora hidratado, 
as perspectivas são incomensuravelmente maiores - e sei que estou 
falando para homens extremamente conhecedores do assunto- pois 
o álcool hidratado oferece vantagens na obtenção, custos mais 
baixos: a perforrnance do automóvel foi excepcional. Tive o prazer 
de dirigir os dois automóveis, e meu entusiasmo era imenso porque, 
realmente, isso abre perspectivas extraordinárias para o Pais. 

Quanto aos aspectos técnicos envolvidos, nós estamos nessa 
atividade hã aproximadamente dois anos, desde quando se instalou a 
administração Geisel, e a nossa atividade é muito vasta na área, indo 
desde turbinas, motores, usinas a mandioca, aperfeiçoamento das 
atuais usinas da cana até a fabricação de sacarímetros, melhorias na 
parte agrícola, também, com a participação decisiva dos Ministérios 
da Agricultura e de Mi nas e Energia. E já despendemos, só na Se
cretaria, nesses últimos I 8 meses, mais de 52 milhões de cruzeiros em 
atividades vinculadas à tecnologia do etanol, com mais de 40 proje
tas na área, e os dados existem já em grande quantidade. 

Estamos providenciando a distribuição, aos Srs. Senadóres, de 
um documento que foi elaborado em setembro do ano passado para 
a Comissão Nacional do Álcool, que fundamentou a Política 
Nacional do Álcool. Esse documento, hoje, já é um documento histó
rico, foi feito há oito meses atrás, e o grande número de novas infor
mações que temos acumulado já o deixa, de certa maneira, com 
alguns detalhes a serem melhorados. 

Temos aqui uma lista com todos os projetos em andamento, 
sendo que apenas os títulos enchem cinco páginas de projetas em an
damento, alguns já concluídos, como o caso do estudo da mistura, e 
outros estão em fase final de adaptação. Desse modo, hoje é possível 
adaptar-se qualquer motor à gasolina, para uso de álcool exclusivo, e 
essa adaptação é equivalente ao envenenamento de um motor; pre
cisa-se abaixar o cabeçote, aumentar o grau de compressão e fazer 
pequenas variações no carburador. Se a indústria automobilística se 
dispuser a fazer o motor sair da fábrica já com essas adaptações 
feitas, então o seu custo será exatamente o mesmo do motor à 
gasolina, sem ónus adicional. 

O grande problema, nobre Senador Teotônio Vilela, é o se
guinte: haja álcool; nosso problema é ter álcool em quantidade para 
poder distribuí-lo, para poder viabilizá-lo a ir substituindo a 
gasolina, porque está tecnicamente provado e mais do que provado 
que o álcool é um excelente e vantajoso ~ubstituto para a gasolina. 
Recentemente, quando na Comissão do Alcool expúnhamos toda a 
problemática, um técnico de alta especialização, numa área da 
petroquímica, chegou à conclusão - naturalmente hã um pouco de 
jocosidade no fato- "de que uma excelente utilização para o petró
leo seria sua transformação em álcool". (Risos.) Mas, é óbvio que 
essa não é a solução, a solução seria usarmos nossas matérias amilâ
ceas e a cana de açúcar também. Quando do iní~io da divulgação da 
alternativa etanol, surgiu toda uma polêmica absolutamente inócua 
c, talvez, até um pouco contraproducente, se o álcool seria de cana, 
de mandioca ou de outra coisa. Então, haja álcool, nobre Senador. ~ 
preciso que a cana possa produzir muito, muito mais do que produz:· 
e será que chegará a produzir os 16 bilhões de que necessitamos? ~ 
uma incógnita. Mns, se a mandioca puder dar sua contribuição, acha· 
mos que poderá ser extraordinário. Aqui é necessár'io considerar-se 
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todos os parâmetros económicos do problema, pois a cana exige 
terras mais férteis c há o problema do custo da terra; portanto, tem 
que se considerar o problema no seu todo. A viabilidade técnica é 
total c a viabilidade económica - em termos competitivos para a 
gasolina do álcool- é já demonstrada. Mas, é necessário viabilizar a 
atividadc empresarial. No caso da mandioca, por exemplo, tem que 
se estabelecer qual o nível ótimo de produção da usina. Isso está cm 
desenvolvimento, com a tecnologia por nós desenvolvida, e a 
PETROBRÁS é que vai implantar a primeira usina na Região de 
Três Marias. 

Essas experiências são apenas pioneiras; uma vez otimizadas 
essas usinas, elas, a nosso ver, devem proliferar em todo o território 
nacional, principalmente naquelas regiões que têm condições de pro· 
duzir esses produtos, levando em conta, também, os desníveis 
regionais, procurando estimular regiões à produção de álcool, quer 
seja através da mandioca, quer seja através da cana, a fim de que se 
viabilize a solução de todos os problemas, não só económicos como 
tumbém aqueles de natureza social, pois são extraordinárias as 
perspectivas do número de empregos estáveis no campo, que toda 
unw indústria de produção de álcool poderá viabilizar. Entretanto, é 
ncccssúrio prudência, é necessário que os programas sejam adequa
damente equacionados. Por exemplo: tivemos a notícia, que nos 
desagradou, de que ao se dizer que a mandioca é boa para álcool, 
isto ocasionou um aumento no preço da mandioca, que é produto de 
subsistência das regiões pobres do País. 

Este entusiasmo de que a mandioca vai servir para álcool, em 
qualquer hipótese, é preciso ser qualificado; não é a plantação de 
m<mdioca de fundo de quintal, que abastece as populações pobres, 
que servirá como matéria-prima para o álcool; são necessários 
empreendimentos industriais de porte. Nos dados de que dispomos, 
hoje, uma usina próxima do ótimo seria da ordem de 60 a 100 mil li
tros por dia. Esse seria o tamanho económico ótimo. Entretanto, no 
peso do álcool innui substancialmente o preço da matéria-prima, da 
ordem de 68 a 70% do custo final. Então, se essa matéria-prima tiver 
que ser transportada de grandes distâncias isto já irá onerar o produ
to !inal. Portanto, é necessário um projeto integrado da usina com a 
plantação. O ideal - diríamos - seria que a usina ficasse no centro 
Jc um círculo, onde a plantação de mandioca estivesse em torno. Es
s<~ i: uma hipótese purumcntc figurada. Mas é nccessúrio todo um 
plancj<~mcnto, cm termos de trunsporte da matéria-prima para a usi
n<~, cm termos d<~ produção de mandioca, da localização das usinas 
cm termos de centros de consumo, dos centros de distribuição, cn
lim, n:pito, todo um planejamento é necessário a !im de não se criar 
i'rustraçõcs por improvisação, por precipitar coisas que têm grande 
valor c que podem ser desmoralizadas se não forem adequadamente 
plancjad<ts, dentro de parftmctros económicos c sociais, que são 
indispcnsúvcis de serem considerados. Em verdade, o campo é vasto 
c os rcsultudos, por exemplo, cm termos de agricultura, estão mc
lhorundo de m<tneira .:xtraordinúria; jú temos resultados que pratica
mente duplíe<tm, no ccrrudo, a produtividade média nacional de 
nwndioc<~. bastando um pouco de técnicas agrícolas, de tratamento c 
de cultivo <tdcquados para se obter resultados muito melhores dos 
atLwis, do ponto de vista agrícolu. 

Esses trabalhos têm estimulado uma série de estudos, tanto no 
C<tmpo agrícola como no industrial. V ârios Estados vêm apresentun
do trabalhos, tais como Santa Catarina, Bahia, Goiás, Piauí e Ceará, 
que cstão altamo;nte motivados. Hã, em verdade, um entusiasmo 
cxtrcmamcntejusti!icado, mas que haja, também, a prudência que o 
assunto exige, para não ocusionar efeitos como esse de um aumento 
enorm~:, cm algumas regiões do Nordeste, no preço da mandioca, 
que é produto de subsist~nciu c que jamais servirá como matéria-pri
ma para uma usina do porte d~: 60 mil litros. ~ necessário que se 
organizem cooperativas, se se quiser usar o pequeno produtor. E já 
~:xistcm, nc.:ssc sentido, algum<~s iniciativas como num caso nu Bahiu. 
Portanto, i: necessário r~:<tlizar empreendimentos de porte que pcrmi-
1<~111 essa viabilidade econômicu. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA- V. S• permite um aparte? 

O SR. JOS~ WALTER BAUTIST A VIDA L- Pois não. 

O SR. TEOTóNIO VILELA -Sei do empenho do Ministério 
de V. s~ nesse setor. Nisso não há a menor dúvida. Eu, pessoalmente, 
t~:nho conversado muito a respeito, com o Ministro Severo Gomes, e 
sei que o Ministério da Indústria e do Comércio está envidando o me
lhor de seus esforços. Mas, V. S• vai me perdoar uma pequena 
observação. A otimização, digamos, no meio da iniciativa privada 
brasileira, hoje, já está além daquilo que esperávamos; dai o aumen
to do"'preço da farinha. O que não está suficientemente otimizado é a 
engrenagem da área económica do Governo. 

O SR . .JOSÉ WALTER BAUTISTA VIDAL- Muito boa c 
oportuna u observação. E acrescentaria, não apenas da área 
económica mas, tumbém, quem sabe, da área do Ministério de 
Minas c Encrgi<t; nenhum de nós duvida do empenho da úrea do 
Ministério d<t Indústria e do Comércio. Tudo isso é program<~ que 
exige a p<~rticipação também do Ministério da F<~zend<t, porque 
envolve financiamento, e do Ministério de Min:ts e Energia, porque 
envolve dirctumcntc o problema energético. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA- É claro, e eu ia me referir exala
mente a isso. Quer dizer, dentre os Ministérios, digamos assim, 
responsáveis por uma <~juda extradorinária no setor, está o M inisté
rio da Indústria e do Comércio. Aliás, numa conversa que tive com o 
Ministro Severo Gomes- creio que aqui não serei indiscreto citar
dizi<~ cu a S. Ex'-' que aquele Ministério estava sendo o último vagão 

do comboio. E que seu esforço estava sendo pouco olhado por 
aqueles que eram os outros vugões que, ligados it locomotiva, 
nccessarinmcntc lig<tdos à Presidência da República. Ouvi - não foi 
ninguém que disse - demonstrações do maior pessimismo, 
<ttestando profunda ignonlncia sobre o fenômeno do ítlcool. São 
mesmo depoimentos pessimistas, além de outros atrelados àquilo 
que chamei de "soçaite do petróleo", (Risos.) 

Vivemos, fomos criados dentro da civilização do petróleo. E 
como o !ilho do pai rico que se criou num berço de ouro c que, 
evidentemente, não pode conceber que exista uma cama ou um berço 
que não seja de ouro. E acharú mesmo ridículo um berço ou cama de 
metal inferior. Ministros e Embaixadores leva rum no ridículo o 
Program<t do Álcool, porque só acreditavam no contrato de risco. E 
houve mesmo quem se referisse a meu respeito - cu não estava 
presente, evidentemente - quando se disse que cu era tão rctópico 
na cconomin quanto o eru nu política. (Risos.) De certo modo, fiquei 
até honrudo, porque as minhas convicções políticas são, n<l vcrdudc, 
a utopia da humanidade. E prefiro !icar com clu ao pntgmatismo um 
tanto rudimcntnr de muitos dos nossos próceres, na dircção gemi 
deste País. 

Hú um trubalho de cepu, hú um trabalho contru as iniciativas do 
Ministério da lndústri<t c do Comércio. Digo isso aqui, claro c bom 
som, como jú disse du tribuna do Scnndo, qu<tndo perguntei: o que 
hú'? O que stú por detrás de tudo isto'? O que está funcionando paru 
prender um programa dessa natureza, que é um verdadeiro "ovo de 
Colombo", se sabemos que vamos .tjudar a nossa balança comcrci•tl 
ou climinnr mesmo o nosso deficit no exterior'? Se subcmos que 
vamos proporcionar trubalho a milhões, c não a duzentos ou trezen
tos empregados, mas sim, a milhões de brusilciros. Por que não é esse 
o grande progruma deste Brasii'?E a esse programa se referiram, com 
o maior dcsprcw, os homens acostunwdos ao "cal'i: soçaitc do 
pctrôlco", cm Londres c cm Paris, esp~:cialmentc, pois não podem 
conceber que a mandioca ou a cana, que são lavoura de pobres, de 
paíscs subdcs~:nvolvidos, possa realizar esse programa .. Reahncnt~:, 
eles não querem que o Brasil seja desenvolvido; c sim que só 
tcnlwmos cssc desenvolvimento de pequenos fluxos industriais, ou 
de 2% de brasileiros. Não querem o desenvolvimento real que dese
jamos, cm toda a sua extensão, nrto o vertical, mas o horizontal. 

Entrto, meu caru Dr. llautista Vida!, perdoe V. S'-' esta 
intrnmissrto, mas creio que, de certo modo, vai esclarecer umas 'il 
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tantas coisas que estão existindo nesses Brasis, porque temos mais de 
um. Não hú nenhum entusiasmo pelas iniciativas do Ministério da 
lnd(Jstria c do Comércio. Posso lhe anrmar isso, de forma categóri
ca. Porque se isso existisse, o carro que veio por aqui - o Dodgc 
1800, que o ITA trouxe c no qual andou o Ministro da Indústria c do 
Comércio- aquele carro estaria ainda hoje cm todas as manchetes 
de jorn.Jis. Naquele carro teria andado não só o Ministro da 
I ndústri:J c do Comércio, nws o Senhor Presidente da República, 
para dcmonstrur ao povo brasileiro que, na verdade, tínhamos 
encontrado, de maneira concreta, objetiva, cicntínca, económica, 
industrial, tínhamos encontrado a solução para o Brasil. E digo 
assim porque no dia cm que resolvermos o problema do úlcool 
teremos resolvido XO% de nossos problemas. E o Sr. Ministro da 
Fazenda não iria, então, f'azcr mais reuniões com donos de 
supermercados, nem com hortigranjciros, ele iria dedicar seu 
precioso tempo a como. manipular os recursos que necessitamos para 
propicim o desenvolvimento nacional. Mas se faz uma diversificação 
propositada, simula-se a coisa c partimos então para condenar 
supermercado c condenur hortigranjeiro. E não estou defendendo 
aqui hortigranjciro c nem supcrmcrcudo, mas sei, como produtor, 
que não sc obtém riquezas no meio dos intermediários comerciais, e 
sim junto i1queles que podem produzir riquezas: tanto que estou 
apoiando plenamente o trabalho do Ministério da Indústria c do 
Comércio. 

Quero frisar que qualquer pergunta minha é apenas no sentido 
de procurar colaborar, porque sabe o Ministério da Indústria c do 
Comércio que conw com todo o apoio, não somente desta 
Comissão, mas de todo o Congresso Nacional, :1 qualquer iniciativa 
que, sobretudo, tenha carútcr nacional, mas quero deixar bem claro 
·que hú todo um trabalho contra o verdadeiro d~scnvolvimcnto na
cion:ll. 

I 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon) - Antes dc dar nova
mente :1 p:llavru uu Sr. José Wulter Bautista Vida!, cu gostariu de 
prestar esclurecimentos ao eminente Senador Teotónio Vilela, que 
chegou :1pós o início dcsw Reunião. 

Quando abri a reunião, destaquei que o Presidente Ernesto 
Geisd, ao deixar a Presidência da PETROBRÁS, recomendou enfati
camente ao seu sucessor que se desse a mais alta prioridade à pro
dução de álcool extraído de cana-de-açúcar e da mandioca. E agora 
mesmo, na scmunu passada, em Ribeirão Preto, O Estado de S. 
Paulo destucou isso em seu editorial de 3' página. A recomendação 
muis veemente que o Presidente da República Ernesto Geisel fez aos 
industriais de Ribeirão Preto foi a preocupação, a ênfase que deveria 
ser dad:1 i1 produção de álcool extraído de cana e da 111andioca. 

Finulmentc, quero dizer que o Dr. Bautista Vida!, num encon
tro, antes do início desta reunião, declarou que o mais poderoso estí
mulo que o Ministério da Indústria c do Comércio tem encontrado, 
pam incrementar a produção de álcool, nu base de cana-de-açúcar e 
de m:mdiocu, purtc do Presidente Ernesto Geisel; apenas Sua 
Excelência não andou no carro movido por 50% de álcool. 
Realmente, essa é a grande fonte de estímulo para o incremento do 
Progmmu Nacionul de Álcool. 

Em o depoimento que gostaria de prestar a V. Ex', a respeito do 
excepcional interesse que o ussunto desperta. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA - Vou fazer um pequeno 
aditamento e ni\o queria referir-me a isso. Sei que o Senudor Domí
cio Gondim cstú aqui ansioso pa~a entrar na parte financeira du 
coisa. (Risos.) Mas devo dur agora um depoimento, cm face do que o 
Presidente da Comissão, Senador João Calmon, acaba de informar. 

Em abril do ano pass:1do, tive uma conversa com o Senhor 
Presidente da República c lt.:vei a Sua Excelência um mi~iprogra~a: 
tive a ousudia de levur umminiprograma de úlcool, dcpo1s de ter t1do 
uma série ue encontros ,·o1n pcssnas altamente categorinuas nesse 
;etor, ni\u snmcntc o setl>r empresarial, mas naquele eminentemente 
ll:cnicu, eicntílko. Levei a Sua E.xccli:ncia n programa, dizendo-lhe 
tudo que digo hú um ano. Sua Excelênciu exultou, pedindo-me, 

inclusive, que transmitisse a nossa conversa aos Ministros. Fui ao 
Ministro da Fazenda, ao Ministro das Minas e Energia- que até 
i1qucla época, pelo menos, não sabia bem o que era álcool - fui ao 
Ministro da Indústria e do Comércio, enfim, transitei nessa área o 
mais que pude, até que cansei e fui para a tribuna do Senado para fa
zer uma denúncia: por que razão não se cuidava do álcool, quando o 
próprio Presidente exultou com o assunto? E a prova está em que 
Sua Excelência vem reiterando isso. Daí meu espanto, nosso 
espanto: o Presidente quer, todo mundo quer e não se faz: é como a 
Democracia.( Risos.) 

O SR. JOSÉ WALTER BAUTISTA VIDAL- Apenas adu
zindo ulguns parâmetros ao que já falei,. a nível técnico, no que nos 
compete: temos encontrado extraordinário apoio por parte da 
PETROBRÃS. Quando o nosso projeto de usina de mandioc'! era 
ainda uma hipótese - embora dados de laboratório fossem 
excelentes- nós encontramos na PETROBRÁS, através do Diretor 
Industrial, Dr. Orfila Lima dos Santos, e do próprio General 
Araken, um apoio incondicional, inclusive envolvendo o nome da 
PETROBRÁS numa fase que ainda havia risco de resultados especí
ficos. A PETROBRÁS tem sido um esteio fundamental para nós, de
vido à sua capacidade de decisão·e a toda sua estrutura. Nós consi
deramos, hoje, que a participação da PETROBRÁS é decisiva para 
um programa de maior amplitude, e temos encontrado uma recepção 
extmordinária por parte daquela empresa. 

O mesmo apoio temos encontrado por parte do Conselho 
Nacional de Petróleo, através o General Oziel e seu técnicos. O 
Ministério da Agricultura, com sua equipe técnica, é entusiasmado 
com a hipótese, que vai representar uma ampla produção de amilá
ceos c de cana-de-açúcar. 

Quando estávamos realizando nosso trabalhos nos laboratórios 
do Centro Técnico Aeroespacial, em São José dos Campos - fa
zendo sempre como é nosso estilo, de somente anunciar depois de 
feito - e os trabalhos estavam andando com resultados já excep
cionais, mas ainda sem divulgação, a presença do Senhor Presidente 
da República nos laboratórios de motores, em São José dos Campos, 
prolongou-se, pois Sua Excel~ncia lá permaneceu por duas horas, 
apenas no setor de motores, querendo saber e conhecer em profun
didude o problema energético. Resultou daquela visita do Presidente 
da República e do Governador de São Paulo que o fato saiu cm 
todos os jornais do País, acelerando de maneira extraordinária 
nossus utividades. 

É claro, é óbvio que se um esforço nacional for feito em torno 
do problema álcool, isto poderá trazer, a muito curto prazo, extraor
.dinárius conseqüências para este País. Portanto, é necessário, Sena
dor, que todos dêem u sua contribuição. Apenas por questão de justi
çu, devo citar estes órgãos dos quais temos encontrado apoio extraor
dinúrio: Comissão Nacional do Álcool, Ministério d:1 Agricultura, 
PETROBRÃS e Conselho Nacional do Petróleo. Em nosso próprio 
M inisti:rio temos, também, órgãos que ainda duvidam du hipótese, 
do uso do úlcool como substitutivo vantujoso da gasolina. 

Grunde tem sido nosso esforço no sentido de nos fundamentar 
cm lhtos pum convencer as pessoas, pois sempre há os sonhudores. 
Qu;mto uo úlcool, qualquer estudante de Química sube que ele tem 
uma estrutura mais complexa do que a dos hidrocarbonetos, que 
compõem o petróleo; o álcool contém uma oxidrila a mais. O {llcool 
é muis nobre. Senador, é um produto mais nobre do que os hidrocar
bonetos do petróleo. O fato é que nenhum país dispõe das condições 
do Brasil, para poder dar aquele grande sul to, em termos energéticos, 
utilizundo-se do álcool. Aliás, há uns oito meses atrás, visitado por 
um grupo de especialistas ingleses, em energia, quando comentei a 
solução álcool, eles'deram um salto na cadeira e disseram: mas o Bra
sil vai se tornur em grande produtor energético mundial! Essa foi a 
rcução dos ingleses, especialistas em energia. Eram seis ingleses que 
estavam visitando o Brasil e que deram um salto quando se abriu, 
paru eles, um horizonte que desconheciam. Portunto us perspectivas, 
hoje, fundumcntudas cm fatos, são cxtraordinárius. 
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Que é necessário um esforço nacional, Senador, não tenho dúvi· 
da, porque isso não é tarefa de dois ou três, mas sim de muitos, de 
uma sociedade em todos os seus níveis. De uma sociedade que sabe o 
que quer e é capaz de conduzir o seu destino. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Inclusive desta Com is-
são. 

O SR. JOSÉ WALTER BAUTISTA VIDAL- Inclusive desta 
Comissão, que já vem demonstrando interesse ímpar. Esta já é sua 
terceira reunião, num curto espaço de tempo, preocupando-se com o 
programa. É necessário, porém, que o setor empresarial-entre no 
"affair", pois ele está, ainda, um pouco reticente, receoso; por isso é 
que estamos acelerando essa Usina Piloto, para que o setor empresa
rial chegue lá c veja o álcool jorrando, 60 mil litros por dias, com 
todo este grau de produtividade. Aí, então, acredito que, nesse 
momento, haverá um grande movimento, em termos empresariais, 
para entrar no problema álcool. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA- Desculpe estar interrompendo 
V. S•, mas são depoimentos que venho ouvindo em toda parte. Há 
poucos dias es:ava eu em São Paulo e participei de um almoço com 
empresários, e lá se falou de álcool. Mas, coincidiu que nesse mesmo 
dia saía, em todos os jornais, uma chargc do Ministro Shigeaki 
Ueki, fantasiado de barril de óleo de petróleo, dançando, aqui, na 
Praça dos Três Poderes, onde ele dizia ser seu sonho dançar um sam
ba na Praça dos Três Poderes, vestido de barril de óleo, porque 
garantia que o Brasil iria ser auto-suficiente de óleo. 

Então, há essa campanha tremenda de nosso Ministro, pois 
S. Ex• já anunciou, por várias vezes, nossa auto-suficiência. E para 
sossego nosso S. Ex•. agora, transmitiu que isso seria por mais adian
te; pelo menos deu uma trégua de mais algum tempo, porque no ano 
em que S. Ex• anunciou que seria no fim do ano, que foi no ano pas
·Sado, nós terminamos com o contrato de risco. (Risos.) Quanto a 
mim, prefiro que S. Ex• dilate o prazo, para não termos coisa pior. 
(Risos.) 

Mas, não tenham a menor dúvida de que a colocação do proble
ma- aí onde quero chegar- vem sempre com a ameaça de que nós 
vamos ser auto-suficientes de petróleo. E isso, evidentemente, inibe o 
empresário de participar de um empreendimento dessa ordem, que é 
caríssimo. Se pela voz de um Ministro competente, que é o Ministro 
das Minas c Energia, o empresário ouve que em breve, amanhã ou 
depois, nós teremos petróleo suficiente para nós - inclusive para ex
portar, segundo disse o próprio Ministro - aquele que está que
,rendo fazer um empreendimento dessa ordem pára e pensa: o que 
será que vou fazer com o álcool? Se, por outro lado, há uma garantia 
'de que, mesmo sejamos auto-suficientes de petróleo, esse álcool será 
gamntido por determinado estatuto, aí então teríamos o equilíbrio 
das coisas. Em esta minha intervenção: é preciso que haja um pouco 
de agressividade. E estou dizendo isso porque já conversei, por mais 
de uma vez, com o Ministro Severo Gomes, de que é preciso um pou
co de agressividade da parte do nosso Ministro da Indústria e do 
Comércio, que tem sido muito tolerante com as críticas de seus 
companhdros. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Domício Gondim. 

O SR. DOMICJO GONDIM - Dr. Bautista Vital, antes de 
mais nuda quero agradecer, como Vice-Presidente da Comissão de 
Minas e Energia, a presença de V. S• aqui. Todos nós sabemos
isso é uma ununimidade- que precisamos do álcool. Mas, o que pre
cisamos também, às vezes, é que o Governo cu iniciativa privada da 
qual serei intransigente defensor, porque acredito ser esta a grande 
solução brasileira, precisam -Governo c iniciativa privada- com
preensão do seguinte: cm primeiro lugar, de que não se pode fazer in
dústria .: dcscnvolvimento básicos com correçào monetária. Se in
sistirmos ainda nisso csturcmos l'rustando totalmcntc a iniciativu 
privadu, porqu~: ela não pode nem tem condições de suportar a 
corr~oçào monetítria. Em segundo lugur: temos, por exemplo, no meu 

Estado, a iniciativa priv.ada de uma usina autónoma de álcool muito 
bem projetada, e esta usina não pôde funcionar, apesar de pronta. 
Não era um "fazer de conta", como algumas vezes presenciei, de 
inaugurações de estruturas de Governo que não funcionaram mas' 
que foram inauguradas. Essa usina está pronta para produzir no mí· 
nimo cento e vinte mil litros de álcool por dia, e no entanto não pôde 
elu funcionar; havia cana plantada, mas ia receber, também, cana de 
tcrL-ciros. E para que ela desse início à demarragem - a cana plan
tada, agora, nesta safra - ela não dispunha de cana suficiente. 

·Então, ela não pôde funcionar por causa de simples interpretação de 
uma' lei que daria como preço da cana para álcool o mesmo da cana 
para açúcar. No entanto, sob o argumento de que a usina autónoma, 
pagando o mesmo preço da cana, ainda tinha um lucro maior -
como se o fato de ter lucro fosse um crime - não pôde funcionar 
essa usina, até os dias atuais, porque ela era obrigada a pagar menos 
ao plantador de cana do que à usina de açúcar, ali ao lado. E veja 
bem V. SI, uma usina de álcool que pode funcionar - c todas 
podem - com álcool e com melaço, portanto com resíduo do 
açúcar, essa usina tem uma produtividade muito melhor porque 
pode funcionar 365 dias ao ano. É uma vantagem enorme. Então, se 
a iniciativa privada se lançou nesse empreendimento de modo muito 
bem planejado, muito bem montado, com o melhor equipamento 
que se podia imaginar, com a técnica mais aprimorada e - o que 
muito nos honra - com 100% de equipamento brasileiro, mesmo 
assim essa usina simplesmente não pôde funcionar. Isso pelo 
seguinte: I 9 porque a lei determinou que o pr~:ço seria igual. Então, a 
Comissão de Álcool achou que para se fabricar álcool para a cana 
seria pago um preço menor, porque teria um lucro muito grande. 
Mas, isso não i: pernicioso, foi estudado, foi determinado, mas, infe
lizmente, Dr. Bautista, é isso que se vê e que a iniciativa privada hoje 
sente sobremaneira, a mudança da regra do jogo no meio do 
caminho. Por exemplo, o que se vê, na questão da correção mo
netária: ou nós damos uma realidade, enfrentamos nosso problema 
com realismo, em relação a isso, ou caminharemos numa estrada que 
não sabemos para onde iremos. Isso porque a iniciativa privada não 
pode nem tem condições de remunerar correções monetárias nos 
níveis em que foram postos esses empreendimentos. E quando vai ter 
um pouco mais de lucro- lucro real, contábil, controlado -vem a 
regra do jogo e diz que não é possível, que pela matéria-prima se 
pagará mais barato. Resultado: o plantador de cana, obviamente, 
não vai querer receber menos. Então, ele vende para a usina de 
açúcar. E o que fez a usina? Aumentou a sua estocagem de melaço, 
não funcionou com o caldo de cana c esperou ter um estoque bem 
grande de melaço. Veja V. S• o seguinte: isso não é nem um projeto, 
era e é uma realidade, agora, é uma usina situada a 40 quilómetros de 
João Pessoa. 

E na questão do Estado da Paraíba, o nosso Estado poderia 
aliviar e entrar, praticamente, com os tais 20%, somente com essa 
usina, e estão sendo montadas mais cinco, atualmente na Paraíba. 
Então, o problema i: não se mudar a regra do jogo, e dar as 
condições básicas, porque nenhum empreendimento, quer seja 
siderurgia de não-ferrosos ou produção agro-industrial, poderá 
pagar correção monetária. E vou mais, não é nenhuma correção mo· 
.netária, porque temos que pensar, acima de tudo, na correção social 
e na correção do desequilíbrio que, hoje, o País atravessa nesses 
campos. Atualmente, quando se analisa uma estrutura de lucro de 
uma empresa industrial, mesmo estatal - digo isto não falando nas 

. privadas - o que vemos i: todo mundo ganhando pouquíssimo: 
todas essas empresas industriuis estão remunerando pessimamente, 
no entanto, os bancos estatais ou privados estão com lucros 
fabulosos. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Muito oportuna a obser· 
vaçào de V. Ex' 

O SR. DOMICIO GONDIM- E vou alí:m: hoje, na Europa, 
por .:xemplo, um banco que tenha um cttpitttl de cini]Ucnta milhões 
de dólurcs, ntt Europa ou nos Estados Unidos, c uma empresu in· 
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dustrial que tenha o mesmo capital - o banco, numa transação 
comercial, para venda ou valor estrutural- o banco e a empresa in
dustrial t~m o mesmo valor. No nosso País, quer seja banco estatal 
equiparando-se com a empresa estatal, o banco estatal dá lucros fa· 
bulosos. O valor deles, se o Governo quisesse vender, seria uma 
fábula, pois banco quebrado, no Brasil; vale uma fortuna. Isto é 
ocasionado pela distorção económica. Sobre isso tenho falado tanto, 
por aqui, que já estou sendo mal visto por uma porção de organi
zações bancárias, como por exemplo o BN H, onde sou pessima
mente mal visto. Tenho sofrido conseqUências até nas minhas empre
sas. Mas, esta que é a realidade: sem a solução desses problemas, por 
mais que desejemos produzir álcool de mandioca, de cana, babaçu 
ou qualquer amiláceo, todos esses empreendimentos, mais cedo ou 
mais tarde, serão iniciativas frustradas, porque não atingiremos a 
produção. 

Portanto,. é rentábil e exequibilíssimo produzir álcool de cana, 
de mandioca, de babaçu, de quase todos os produtos que a natureza 
nos oferece. Mas, quando se chega na questão económica de ini
ciativa, a participação dos industriais brasileiros e da indústria pri
vada, genuinamente brasileira, o fato está aí para quem quiser ver. E 
isso, como se diz, vem de gente capaz: na Paraíba - posso dizer -
era gente capaz, séria, e no entanto a usina não pôde funcionar. Isso 
que temos que deixar bem claro: não é culpa, não é responsabilidade 
do industrial privado brasileiro, de não ter feito o chamamento 
dentro das condições: pelo contrário, devido sim às dificuldades que 
ele tem ultrapassado, de muito. 

Era o que queria dizer. 

O SR. JOSÉ WALTER BAUTISTA VIDA L -Muito obriga
do, Senador, pelas suas observações. 

Em relação à Comissão Nacional do Álcool, à qual não perten
ço, apenas damos apoio. 

O SR. DOM I CIO GONDIM- É lamentável, eu poderia dizer. 

O SR. JOSÉ WALTER BAUTISTA VIDA L- Tenho acompa
nhado de perto a ação da Comissão, que está fazendo um esforço 
enorme para dar condições financeiras à empresa privada. Estou ven
do aqui o Dr. Antônio Lício, que é membro da Comissão, repre
sc:nt:lndo o Ministério da Agricultura, e talvez S. S• possa dizer algu
ma coisa sobre as decisões da Comissão, em termos de apoio 
linancciro às empresas privadas. 

O SR. DOM! CIO GONDIM- Essa questão do preço da cana 
é importantíssima. 

O SR. ANTÓNIO LICIO - Srs. Senadores, tenho observado 
os debates e gostaria de trazer alguns esclarecimentos, uma vez que 
faço parte da Comissão Nacional do Álcool, pois estou envolvido 
com o problema do álcool desde os primórdios, hã mais de um ano, 
desde a elaboração dos estudos prévios de viabilidade a nível do 
Ministério da Agricultura, pois só depois é que se fez a integração 
com os outros MinistÚios, os quais formaram o Programa Nacio
nal do Álcool. E, relativamente a algumas observações aqui levanta· 
das, creio que alguns itens discutidos estão precisando de um pouco 
de informação, pois talvez o nível de informação e de comunicação 
não esteja perfeito e esses pontos, realmente, não existam. 

Um dos primeiros pontos que gostaria de abordar aqui é com 
relação à colocação do Senador Teotónio Vilela, de simplesmente 
20% de mistura. Realmente, quando foi lançado o Programa Nacio
nal do Álcool ainda não estavam concluídas as pesquisas na área 
tecnológica, no sentido de se poder dizer qual era a viabilidade de 
100%. Já sabfamos de antemão que era viável, que estavam quase 
concluídas, mas não podíamos lançar um programa onde poderia ha
ver óbices na área tecnológica. Então, tínhamos a perspectiva já 
bastante favorável de fazermos um programa para 100% de utiliza
cão, mas aquilo não poderia ser divulgado oficialmente, só depois 
do lançamento do programa, muito embora o decreto que lançou o 
Programa e a Comissão Nacional do Álcool nunca tenha falado, 

oficialmente, em termos de 20%, falou sim em produzir álcool para 
mistura carburante, em proporções que se elevariam gradativamen· 
te. Agora, com as conclusões das pesquisas na área tecnológica, 
comandada pelo Sr: Bautista Vida! e junto ao CBA, pelo Ministério 
da Indústria e do Comércio, podemos assegurar que não hã proble
ma nenhum tecnológico e que vamos produzir 100%. Realmente, o 
programa tem uma envergadura, uma magnitude sem precedentes. 

O segundo ponto seria da morosidade, levantado aqui, também, 
pelos Senadores Roberto Saturnino e Teotónio Vilela; morosidade 
na implantação do programa. Acredito que não está morosa a 
implantação. Não conheço outro programa que tenha sido tão râpi· 
do na implantação. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Posso fazer uma pergunti· 
nha? Quando foi lançado o programa? 

O SR. ANTÓNIO LICIO- Em 16 de novembro de 1975. Há 
sete meses atrás. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Tive notícias de que as 
condições de financiamento foram fixadas hã um mês atrás. 

O SR. ANTÓNIO LICIO - Mas, absolutamente, não existe 
incompatibilidade nenhuma. De acordo com as condições de finan
ciamento, os projetas são primeiramente entregues à Comissão Na
cional do Álcool, que é responsável pela fixação da política da pro
dução de álcool. Depois disso é que eles passam para os agentes 
financeiros, em fevereiro é que foram definidas as condições para ins
talação dos financiamentos industriais. Realmente, hã um mês atrás 
houve alguma morosidade, quando foram definidas as condições 
pelo Conselho Monetário Nacional, para o financiamento da parte 
agrícola. Mas, até hoje, os projetas ainda demoram seis meses, como 
um prazo máximo fixado, para que sejam assinados os compro
missos de financiamento. Só depois de ser efetivamente assinado esse 
compromisso de financiamento é que o projeto começa a ser monta· 
do. Então, as decisões a nível de financiamento ainda foram feitas 
com bastante tempo. Não houve impedimento dessa ordem. E posso 
adiantar que, nesses sete ou seis meses de reunião da Comissão, 
foram apresentados mais de 40 projetas de implantação de 
destilarias. Contando-se o tempo inicial que os empresários têm de 
ajustamento de um programa, para começar a apresentar um pro· 
jeto, acho isto extremamente rápido: e desses 40 projetas 31 já foram 
aprovados, enquadrados na política e que, posteriormente, então, 
são levados aos agentes financeiros, para se estudar, exclusivamente, 
a parte financeira, para o financiamento. 

Nesse ponto, caberia um terceiro aspecto; também levantado 
. pelo Senador, que seria um entrosamento das áreas. Esse entrosa
mento, no meu entender, é o mais perfeito possível. A Comissão Na
cional do Álcool tem representantes no Ministério, é presidida pelo 
Secretário-Geral do Ministério da Indústria e do Comércio e tem 
representantes do Ministério da Agricultura, de Minas e Energia, 
Falenda, Planejamento e Interior. Entre as várias atribuições da 
Comissão - se V. Ex•s conhecem o decreto que promulgou o 
Programa Nacional do Álcool - há uma preocupação muito 
acentuada por problemas de ordem económica geral, sobretudo 
disparidades regionais e individuais de renda. O Programa deveria 
contemplar isso. 

Essa Comissão fez, enlào, um zoneamento sócio-econômico e 
ecológico para a implanta~ào de destilarias, justamente para contem
plar todos os benefícios em potencial que o programa poderia 
carrear para o País, que são benefícios enormes, em termos de forma
ção de renda e, sobretudo, em termos de distribuição de renda. 
Estamos atentos a isso, desde a fase anterior ao lançamento do pro
grama, e a efetivação dessa preocupação está no trabalho de zonea
mento, que foi solicitado a todos os Estados, com a devida orien
tação para que eles delimitassem áreas de prioridade para a implan
tação de destilarias, levando em consideração: primeiro, o aspecto 
ecológico, ou seja, as condições mínimas de plantio de cana e de 
nHIIH.Iioca numa determinada região. Associado ao aspecto ecológico 
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viriam os aspectos de ordem sócio-económico. Então, se uma região 
estivesse deprimida economicamente, com problemas crónicos de 
pobreza, onde existisse um mínimo de condição para transporte da 
matéria-prima ou do produto final, então uma série de variâveis 
sócio-económicas teria que ser contemplada para determinação da 
prior.idade da área a ser implantada a destilaria. Em função desse 
estudo de zoncamento, que contempla, como disse, todos esses 
aspectos ecológicos, sócio-económicos, já está havendo um raciona
mento. É a diferença dos 40 e tantos projetes que foram apre
sentados à Comissão e dos 31 que foram aprovados efetivamente. 
Essa diferença são projetas que não contemplaram essas variáveis 
que consideramos fundamentais. 

Desse modo, em termos de integração económica, acredito que, 
realmente, a observação do Senador é carente simplesmente de 
informação. Inclusive, talvez fosse conveniente uma reunião da 
Comissão de Minas e Energia com o Presidente e membros da 
Comissão Nacional do Álcool para que se inteirassem melhor de 
como está sendo conduzido o Programa Nacional do Álcool. 

O SR. DOMICIO GONDIM- Permita-me um aparte. V. St 
afirmou que apresentado o projeto, assim como a proposta, depois é 
feita a análise das condições financeiras. Ora, nenhum empreendedor 
de indústria privada poderá lançar-se num empreendimento dessa or
dem, porque a empresa privada brasileira fracassará e o único preju
dicado será aquele que teve a ousadia, nos dias de hoje, de se lançar 
nesse programa. Como é que só depois é que se diz que será apro
vado! Só a feitura de um projeto, nos dias de hoje, custa milhões de 
cruzeiros. Então, só depois é que se vai resolver ou determinar as 
condições financeiras? Não está certo e é isto que afirmei aqui. 

O SR. ANTONIO LICIO- Senador, principalmente se as 
condições de financiamento constituiriam senão o principal estímulo 
pelo menos um dos maiores, então, é claro que o empresário tem que 
ter conhecimento dessas condições para ser estimulado a elaborar e 
apresentar seu projeto. 

O SR. DOMICIO GONDIM- Exato. E não a modificação da 
regra após o lançamento do projeto, pois isto, na minha opinião e 
representando uma parcela muito grande no setor privado de indús
tria, é o que temos notado. A modificação vem após. As condições 
são posteriormente- vamos dizer- determinadas, e ninguém pode 
saber se ele possui capacidade. Em verdade, é muito fácil apresentar 
um projeto que, hoje, na área económica, considera só a lucrativi
dade, o juro, a remuneração, no entanto inventaram novos nomes, 
tais como correção monetária, ORPM, etc., que na maioria das vezes 
são 5,8, até lO vezes mais do que o próprio juro. E o empresário, no 
tina! das contas, não pode pagar. Então ele se torna inadimplente, 
torna-se mau empresário perante o Governo, quando na verdade ele 
não é o culpado. 

O SR. ANTONIO LI CIO- Eu gostaria, também, de fazer uma 
observação nesse sentido. Primeiro é que quando falei do projeto ser 
encaminhado à Comissão Nacional do Álcool foi justamente porque 
o Governo e esta Comissão têm a preocupação de não aprovar o pro
jeto simplesmente com uma massa de informações para ser locali
zada em qualquer lugar, sem considerar os efeitos sociais e as impli
cações socio-económicas desse projeto. Por isso o projeto é 
enquadrado pela Comissão de acordo com a política do programa; 
isso é simplesmente uma carta de intenções, não precisando de 
maiores detalhes. Depois de enquadrada essa proposta ela é subme
tida ao agente financeiro que, então, procura as informações de 
ordem financeira para autorizar o financiamento. 

Com relação, porém, aos aspectos financeiros, acredito que o 
programa em si é mais benevolente que qualquer outro, porque esti
pula juros c correção monetária, uma taxa máxima de 15% ao ano, 
para o setor industrial, para a parte industrial, c 5% por ano ao setor 
agrícola, ou seja, mais subsidiada ainda, mesmo na parte agrícola, 
além do próprio crédito rural, com o qual o programa já é altamente 
subsidiado. 

O SR. DOMICIO GONDIM - Com referência aos subsídios, 
este argumento de hoje de que nos sctores de Governo o juro é subsi
diado quando não existe correção monetária, não concordo com 
isso. Nós temos que subsidiar o desenvolvimento social num todo 
deste País, e não manter exatamente um desenvolvimento a uma taxa 
altíssima na questão bancária. Isto não posso aceitar, nem esta 
Comissão, tenho certeza, porquanto a determinação de dizer que só 
o juro e a correção monetária não contam na rentabilidade, isto é um 
equívoco. Para tanto criaram-se verdadeiras moedas padrões, moe
das diferentes como é o P-6 a ORPN, a correção monetária. Nisso 
reside o grande equívoco. E posso asseverar que raríssimos empreen
dimentos financiados- talvez um só, que não quero trazer ao conhe
cimento desta Comissão - seriam viáveis com correção monetária 
nos dias atuais. 

O SR. ANTONIO LICIO - Gostaria, simplesmente, de tocar 
no ponto específico que V. Ex• levantou com relação ao projeto da 
Paraíba. Esse projeto foi implantado há dois anos atrás, ainda 
quando não existia o Programa Nacional do Álcool, quando 
simplesmente existia uma idéia de se incentivar a instalação de 
destilarias autónomas. 

O SR. DOMICIO GONDIM - Maior mérito, portanto, por
que já lançava num programa quando ele ainda nem existia, e a usina 
estâ muito bem implantada e projetada. 

O SR. ANTONIO LICIO - Sim, mas esse projeto, realmente, 
está ameaçado, como estão ameaçados quase todos os projetos de 
destilarias autónomas a partir de cana principalmente no Nordeste, 
se prevalecer preços a serem pagos aos produtores. Porque esses pre-. 
ços, naturalmente, como V. Ex• colocou muito bem, eles não 
contemplam subsídios; ou seja, o Programa Nacional do Álcool seria 
uma irracionalidade se começasse um programa para substituição da 
gasolina já subsidiando a matéria-prima. 

O SR. DOMICIO GONDIM- Permita-me uma observação. 
Não concordo novamente com esta argumentação de V. S• por mui
tos motivos. A questão é que não existe o subsídio, porque existe do 
outro lado o confisco. De modo que esta questão de subsídio não é 
real. 

O SR. TEOTONIO VILELA- Nesse particular estou de pleno 
acordo com V. Ex• O problema foi criado anteriormente. Essa 
diferenciação de preços é em virtude do subsídio para a equalização 
do preço, porque havia e há disparidade entre os custos do Norte e 
do Sul. O Governo, em certa época, para equilibrar criou subsídio
vamos dizer assim - protegendo um pouco a lavoura do Nordeste. 
Mas, esse subsídio, por lei, já está caindo, e dentro de dois anos vai 
desaparecer, pois está previsto seu desaparecimento dentro de cinco 
anos; já estamos no quarto ano, se não me engano, e creio que mais 
uma safra e ele desaparecerá. Quer dizer, não é um problema 
permanente. 

O SR. DOMICIO GONDIM - Mas, desaparecerá para todos, 
não só para as usinas autônomas do Norte. 

O SR. TEOTONIO VILELA- Não, não. 

O SR. DO MI CIO GONDIM- E, a! equaliza-senormalmente. 

O SR. TEOTONIO VILELA- Não. Permita-me, Senador. 

O SR. DOMICIO GONDIM - Pois não, meu caro Senador. 
V. Ex• tem falado, tem sido o dono da nossa palestra. 

O SR. TEOTONIO VILELA- V. Ex• desculpe eu ter falado 
tanto; peço desculpas. 

O SR. DOMICIO GONDIM -Não, V. Ex• nada tem a se 
desculpar. 

O SR. TEOTONIO VILELA- Apenas tenho falado um pouco 
daquilo que conheço. E quero dizer mais a V. Ex• que este assunto 
cu conheço. V. Ex• está partindo de pontos de vista errados: V. Ex• 
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talvez não saiba que essa diferenciação de preços é fruto de um subsí
dio que foi dado ao Nordeste. Subsídio este - é isto que quero lhe 
explicar- que vai desaparecer dentro de dois anos, porque hã cinco 
anos ele vem desaparecendo gradativamente: primeiro ano, 5%; 
segundo ano, 10%; no outro ano, 15%; no outro, se não me engano, 
25%; e no último ano o restante. Então, essa diferenciação vai 
desaparecer dentro de dois anos; toda cana serâ paga por um único 
preço, quer vá para a destilaria, quer· vá para a usina. ~ isso que 
quero explicar a V. Ex• 

O SR. DOMICIO GONDIM - Exatamente, concordo com 
V. Ex• O problema é que agora não foi permitido e a usina não pôde 
funcionar, mesmo o resíduo, como V. Ex• destacou corretamente, e 
reconheço em V. Ex• muita autoridade para falar sobre o assunto. 
Mas, o que se está apresentando é que mesmo a esse pouco que res
tava não foi dada autorização para a usina funcionar. Então, existe o 
seguinte: ela simplesmente não receberia cana dos produtores. En
tão, ela não pôde funcionar. Não é o desaparecimento- concordo 
plenamente com' V. Ex• - mas que desapareça, então, para todo 
mundo. Assim, no momento preciso, a usina de álcool ficou com 
uma desvantagem muito grande e não pôde operar com a matéria
prima, cana. 

O SR. TEOTONIO VILELA- V. Ex• há de verificar que não 
estou aqui procurando justificar nada, estou colocando as coisas nos 
seus legítimos lugares. No caso, a antecipação da destilaria é que 
criou essa situação; ela se criou já dentro de um regime de diferen
ciação de preços. Permita que lhe diga isto. Quer dizer, a usina 
quando se instalou, tinha a obrigação de saber que já existia essa 
diferenciação de preços. 

O SR. DOMICIO GONDIM - No ,::aso, quando ela se insta
lou, mas veio a lei posterior que disse que existiria a paridade entre o 
álcool e a cana. 

O SR. TEOTONIO VILELA- Não. Não, V. Ex• está errado, 
porque não está conhecendo a fundo o problema. Aí V. Ex• está nas 
conseqUências, ainda não foi à causa. 

Quero lhe dizer o seguinte: quando a usina se instalou, sabia que 
existia uma diferenciação de preços, havia um preço preferencial, e 
quando se estabeleceu a paridade de preço se tomou o açúcar cristal 
stand. Não sei se V. Ex• sabe o que é açúcar cristal stand. 

O SR. DOMICIO GONDIM - Meu caro Senador Teotónio 
Vilela, se nós vamos para este campo ... 

O SR. TEOTONIO VILELA -Não; mas é esse campo a base 
do argumento. Por que foi ou não foi feita a paridade à base do 
preço do cristal stand? 

O SR. DOMICIO GONDIM- Certo. 

O SR. TEOTONIO VILELA - Então, realmente; para quem 
tivesse sua usina já instalada, a sua destilaria instalada, e fosse 
competir nesta hora, por certo ia tomar um prejuízo. Assim, para 
ela, no caso, o único caminho, a meu ver, era fazer uma represen
tação e solicitar, em virtude dos investimentos feitos, uma exceção 
para seu caso. Aí seria objeto de estudo do Ministério. O que não se 
poderia quebrar era toda uma sistemática dentro da própria 
legislação açucareira, para atender a uma Unidade. Eu, inclusive, 
acharia muito bom que se tivesse feito, também, o subsídio para a 
cana-álcool, dentro de dois anos. Mas, creio que, no caso, o Governo 
não errou. E entenda V. Ex• que não tenho sido muito generoso 
para com o Governo. Mas, não posso jogar fora ... 

O SR. DOMICIO GONDIM - Nilo se trata de questão de 
generosidade. 

O SR. TEOTONIO VILELA - Apenus queria explicar o 
problema da equalização de preços, que é uma política inteiramente 
à parte du que foi estabelecida paru o álcool; não houve, portanto, 
nenhum desejo de prejudicar ninguém. 

O SR. DOMICIO GONDIM - Permita-me V. Ex•, agora, 
uma explicação. Em primeiro lugar, o fato que existe é que a usina 
está pronta e não pode ter cana porque existe logo adiante um outro 
que pode pagar muito maior preço, porque é autorizado a pagar 
maior preço. E essa us.ina nova, moderna, que interessa exatamente 
ao País, no momento mais do que nunca, pois em vez de ficarmos só 
nos planos, essa já existe, essa já produz, já funciona, e a ela não é 
permitido funcionar porque não recebe subsídio. V. Ex• está per
feitamente de acordo e eu compreendo porque não tenho o dom para • 
concordar ou discordar, pois is·so hoje cabe a outras pessoas. 

O SR. TEOTONIO VILELA- Concordár não é um problema 
de dom, é um problema de razão. 

O SR. DOMICIO GONDIM - Exatamente. Vejo a razão 
nisso. Então, o problema é que a usina, devido à modificação 
estrutural, não pôde funcionar, enquanto que existem muitos 
projetos no papel. Esses não são projetas em papel, são projetos na 
realidade. E ela não pôde funcionar. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Agradeço a contribui
ção do Dr. Antônio Lício, representante do Ministério da Agricul
tura, e também a preciosa contribuição da sugestão de convidarmos 
o Presidente da Comissão Nacional de Álcool a comparecer aqui, à 
nossa Comissão, após as férias. 

Com a palavra o Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Sr. Bautista Vidal, quero crer 
que o Brasil esteja naquelas condições da sinfonia de Beethoven, que 
se inicia pelas três pancadas do destino; não sei se é a Heróica ou a 5• 
Sinfonia. 

Estamos sentindo, à porta, as três pancadas do destino, e as três 
pancadas são estas: o contrato de risco, o xisto e o álcool. 

Jâ vimos a forma de obtenção do sucedâneo do petróleo, 
estamo-nos perdendo nas fórmulas. 

Mas, o álcool não é sonho, porque sonho, como dizia Calderon 
de La Barca, não está na prancheta, não está no cálculo, não está em 
nada, jã está na rua. O nobre Senador Teotónio Vilela já nos relatou 
uma viagem tracion(lda por motor a álcool, com uma adaptação. 
Aqui, o Ministro já viajou, também, com motor a álcool. Agora nôs 
já estamos nos perdendo, pensando se vamos implantar usina no 
Espírito Santo, em Santa Catarina ou no Norte, e se é de mandioca 
que temos de fazer a usina. Não vamos nos perder em fórmulas. E a 
minha dúvida se constitui mais ainda numa superfície de atrito que 
se está produzindo aqui neste País, entre duas coisas, também de mú
sica: vamos depender do samba, que será dançado na Praça dos Três 
Poderes, com barril.de petróleo do Ministro das Minas e Energia ou 
com gttrrafão de álcool do Ministro da Indústria c do Comércio. A 
briga é sô essa. 

Nas minhas conjecturas, não é só isso, pois o que está sendo 
encoberto e sendo julgado, Dr. Bautista, é a Governadoria de São 
Paulo. Se o Ministro das Minas e Energia dançar com um barril de 
petróleo, com aqueles óculos de Pangloss que ele tem, vindo aqui di
zer que o País é auto-suficiente- sendo que agora já adiou para a 
próxima década - então ele será o escolhido; mas se for o nosso 
Ministro tímido, com essas declarações dignas, temerosas, cautelosas 
que tem feito, então será outro. Há um provérbio chinês que diz: 
"dois tigres não cabem na mesma colina", e na nossa filosofia andeja 
de m~tuto há outro: "duas onças não cabem no mesmo capão de ma
to;" E esses dois Ministros estão, em verdade, disputando. Quero 
crer que o Senhor Presidente da República apóia um e outro, está cer
to, mas da demarragem de um sobre o outro, agora, é que vai depen
der o nosso programa. 

Nu guerra, quando vimos a Alemanha enfrentar o mundo, nào 
havia petróleo e ela foi buscá-lo no carvão, nas refinarias de Leuna, 
que a aviação aliada bombardeava quase todos os dias. Então, aque
la mesma Alemanha, mesmo sem petróleo, quase subjugou os exérci
tos aliados comandados por Von- Rundstedt, nus Ardenas, já dois 
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ou três anos depois de ocupado quase o território da Europa. E nós 
acreditamos que o Brasil, com esse álçool, resolva seus problemas. 

Mas, perguntC' a V. S• - desculpe a digressão - o álcool fica 
por um preço muito maior que a gasolina cjue compramos? 

O SR. JOSÉ WALTER BAUTISTA VIDA L....,.. Não. 

O SR. DIRCEU CARDOS<) - Segundo ponto: estamos 
preocupados com o preço:da 1,11andioca e vamos comprá-la lá no Nor
te, no Centro, no Sul do País, na zona que produz mandioca. Pois 
bem, damos o preço que os produtores de petróleo querem e exigem 
do mundo, e estamos preocupados com um aumentinho no preço da 
mandioca, aqui dos nossos produtores. E agora atendemos à exigên
cia da OPEP, porque tudo que eles quiserem em dólares, isto cresce
rá em progressão geométrica, e nós atendemos. No entanto, estamos 
preocupados porque a mandioca custa mais, porque seu preço está 
subindo. 

O SR. DOM I CIO GONDIM - E a cana também, um pouqui
nho. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Exatamente isso. A nossa 
preocupação é apenas essa. 

Então, Sr. Presidente, isso é o retardamento da nossa política do 
programa. Deveria o Governo - e estou contra ele porque sou do 
MDB- declarar a situação de necessidade nacional. Essa Comissão 
Nacional do Álcool devia ser reativada, devia ser mais dinamizada, 
para que o Governo pudesse entrar feio e firme na obtenção do ál
cool. O Brasil, há tantos anos, vem sonhando com a produção de 
petróleo e acabamos com o contrato de risco, agora, há seis meses. 
E mesmo com o Plano Nacional do Álcool, há 8 meses atrás, 
continuamos com a dependência de petróleo, desde que nascemos, 
desde a primeira dentição e já estamos na terceira. Então, acho o 
seguinte: esse Dr. Jean Pierre Chambrin, em Alagoas, já fez a 
demonstração, mas quer um dinheiro qualquer pela sua invenção, 
sendo que o IT A já aprovou esse processo e já aqui ouvimos o Coro· 
nel Strumpf, que também demonstrou isso, enfim, tudo isso que po
demos publicar vem demonstrar que temos condição - aspecto ge
ral e clima- para produzir a mandioca e resolver de vez nosso pro
blema. Que será, então, que está havendo? f: terrível, apenas isto, são 
disputas nos bastidores. 

Então, Dr. Bautista Vida!, a pergunta que faço a V. S• é a seguin
te: o que nos aconselharia para ativarmos essa política nacional do 
álcool? O Brasil está em guerra com uma necessidade premente, 
então vamos declarar guerra a isto, ao invés de pensarmos apenas 
nos 300 ou 400 mil empregos que serão gerados. Não devemos pen
sar assim, é uma situação económica do País que será resolvida, não 
são 300 mil agricultores que terão emprego; nada disso, é a situação 
do País, é nossa balança, são nossas divisas que serão devolvidas. 
Mas, os técnicos, Dr. Bautista, olham para os políticos com uma so
branceria, como os que estão no 109 andar, cuspindo na nossa ca
beça. Essa é que é a realidade. Se V. S• chamasse para o prêmio na
cional de álcool um saricno do meu Estado, ele iria colocar o seguin
te: nas zonas de farinha, montar usina sem pensar primeiro se será 
empresa privada ou se se vai estatizar aquilo. Ora, as usinas não têm 
todos os terrenos que produzem cana, existem aqueles que produzem 
e vendem cana à usina. Então, se instalarmos a usina em Três 
Marias, para produzir o álcool no ano que vem os produtores apare
cerão ao derredor dela e venderão a mandioca pelo preço que a usina 
pagar. E ussim será em todo o País. Não precisamos pensar no preço 
dos tern:nos: os produtores nascerão desde que as usinas sejam ins
taladas. Seria essa conjectura humilde, anónima c obscura de um bra
sih:iro que, acima de tudo, pensa que a salvação nacional está nesse 
álcool. Creio que as três pancadas do destino estão batendo à nossa 
porta; não creio no contrato de risco, nem tampouco nos riscos do 
contrato. Creio no xisto e no álcool. 

O SR. JOSÊ WALTER BAUTISTA VIDAL- Talvez fosse 
interessante ler aqui este documento histórico, escrito em 1937, pela 
curiosidade que ele envolve e pelo seu valor intrínseco. No prefácio, 

o Dr. Fonseca Costa, Diretor do Instituto Nacional de Tecnologia
INT, na época, cm 1937, dizia o seguinte: 

"Hoje pode-se dize a· que o petróleo, de onde deriva a 
maior parte do combustível empregado nesses motores, é o 
principal eixo de gravitação da política internacional. A rude 
experiência colhida durante a Grande Guerra mostrou, por 
outro lado, que a segurança de uma nação não pode ficar 
adstrita às possibilidades do seu abastecimento em petróleo 

. .. procedente do exterior, e por isso a França, logo após termi
nadas as hostilidades, iniciou intensa campanha no sentido 
de obter um sucedâneo, dentro das suas fronteiras. Razões de 
ordem militar, por um lado, e por outro a ausência de petró
leo cm seu subsolá, levaram-na a empreender intensa campa
nha pura produzir, no país, o carburante à base de ãlcool deri
vado da sua indústria açucareira. Medidas semelhantes 
foram também posteriormente adotadas pela ·Alemanha, 
Itália, Suécia e outros países. No Brasil, onde o petróleo não 
foi ainda encontrado, a despeito da existência de indícios 
extremamente promissores, a solução proposta em França, 
para o problema em apreço, despertou logo grande interes- · 
se." 

Quer dizer, a preocupação nacional pelo problema do álcool já 
não é de hoje; o álcool é uma alternativa para implicações de toda 
ordem de segurança nacional, implicações financeiras e balança de 
pagamentos, implicações sociais, etc. Queria dar um testemunho, 
porque venho acompanhando de perto como vem reagindo o setor 
produtivo cm relação à produção de álcool. Realmente, já foram 
aprovadas pela Comissão Nacional do Álcool 36 propostas, que 
representam a produção de 782 milhões de litros de álcool, e existem 
outro tanto de propostas em estudo. Certamente essa demanda supe
rou as expectativas. Isso não significa absolutamente que a Comissão 
Nacional do Álcool esteja satisfeita; há problemas de informação, de 
consciência, de estímulo que, realmente, precisam ser acionados e 
acelerados para que esse quase um bilhão de litros chegue a quatro, 
cinco e, por que não, a dez e quinze bilhões de litros de álcool a 
serem produz!dos no País. É uma tarefa bastante complexa, envolve 
n parâmetros, conforme vimos aqui o Senador Domicio Gondim 
levantando alguns problemas de ordem financeira são necessários 
ajustes, é necessário toda uma estruturação de atividades para viabi
lizur isto. Mas, se a Nação brasileira, se a sociedade brasileira está 
disposta a fazê-lo não há nenhuma razão para que não o faça, Todos 
nós, que conhecemos como estas coisas se comportam, sabemos que 
o preço da energia, quer seja do petróleo, quer seja do urânio ou de 
quulquer origem, envolve sempre preços políticos. Quer dizer, o 
preço do petróleo hoje i: esse, amanhã pode ser o triplo ou o quádru
plo; o ditlcil é que venha ser a metade. Quer dizer, há preços políticos 
envolvidos no problema energético. Então, o álcool não é um mero 
problema de natureza económica, ele tem implicações em várias 
outms l'tlixas de decisão. Não basta a contabilidade. Imaginemos, 
por exemplo, Srs. Senadores, que houvesse um conflito no Oriente 
Médio. Como licaria o Brasil, numa situação dessas, se dependemos, 
em altíssima percentagem, do petróleo vendido pelo Oriente Médio? 
O que scriu desta Nação se uma coisa dessas ocorresse? Realmente, o 
problcnm é muito profundo e exige de cada um de nós brasileiros, 
um posicionamento, um esforço, pois a tarefa é gigantesca. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Uma pequena observa
ção: V. S• fala sobre a possibilidade de um conflito no Oriente 
Médio. Ora, durante a II Guerra Mundial, o Brasil, de uma hora 
para outra, misturou 40% de álcool na gasolina. Então, nós poderia· 
mos, dependendo apenas de uma decisão de âmbito nacional, passar 
a consumir 40% do álcool misturado à gasolina, a partir, digamos, 
do próximo ano, porque, de acordo com tudo que esta Comissão tem 
ouvido, licou demonstrado o seguinte: primeiro, qualquer carro 
pode usar úlcool até 20%, sem nenhuma modificação; e poderú 
utilizar ati: 100% de úlcool, quanto mais 40%, apenas com 1/5. que 
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custa 2.!!00 cruzeiros; custo esse que um "cabeludo" paga para 
envenenar o motor de seu carro, para que ele possa desenvolver 
maior velocidade. 

De maneira que essa história que V. S• levantou merece, real
mente, meditação, porque estamos num ritmo de câmera lenta para 
resolvermos um problema desses, cuja solução seria através de uma 
decisão. E se durante a Guerra também ocorreu o mesmo episódio, e 
apareceu o álcool dentro de um prazo curto, para que pudéssemos 
misturar 40%, por que não tomarmos uma decisão semelhante, a pra
zo curto, para economizarmos um bilhão e 500 milhões de dólares, 
substituindo 40% de gasolina por álcool? 

O SR. TEOTONIO VILELA- Pernlita-me um aparte. Durante 
a Guerra, cm A lagoas, a Usina Serra Grande produziu um combustí
vel que denominou usga, que foi vendido nas bombas, em Recife, nas 
cidades do interior de Pernambuco, de Alagoas e de Sergipe: era ál
cool puro, e a usina teve apenas que usar um estratagema para evitar 
que aquele combustível tivesse consumo humano: colocou um ingre
diente dentro do combustível e se dizia, então, que era veneno. 
Mudou-se a cor, assim como o nome, e deixou de ser álcool motor 
para ser a usga. Era álcool anidro. Eu era jovem, na época, mas me 
recordo muitíssimo bem. E dele nos utilizamos em caminhão c em 
automóvel. Todo o tráfego naquela região foi feito com a usga. 

Desse modo, com relação às apreensões justas, do ponto de 
vista técnico, com relação à utilização ampla do álcool, aceito, mas 
não no ponto de dizer que estamos partindo de hoje. Agora mesmo o 
Dr. Bautista acaba de ler um documento mostrando que, em 1937, já 
havia a solução do álcool. Então, o problema não é novo; e nós, lá 
nas A lagoas, somos pioneiros na utilização pura c simples do álcool. 
Os temores que surgiram, por último, pareceram-me um tanto assim 
precavidos demais. Houve- desculpem-me a expressão- um exces
so de precaução. O álcool é um combustível tranqUilamente utilizá
vel em qualquer parte. Há Estados, nos Estado Unidos, onde a legis
lação já impõe a mistura de 50% de álcool à gasolina. Sabemos que 
nos Estados Unidos, hoje, a média de mistura do álcool à gasolina já 
vai na ordem de 20 a 22%. E nós, no Brasil, estamos com 2%. Impor
tando o que importamos a nossa média de mistura é da ordem de 2%, 
quando um país altamente produtor de petróleo, como os Estados 
Unidos, t~m 22%, sendo que há Estudos, lá, usando 50%. 

Esse era simplesmente o reparo que eu, com o devido respeito, 
desejava fazer ao ilustre membro da Comissão Nacional do Álcool. 
E as minhas observações não são feitas cm torno da Comissão do 
Álcool, ab~olutamcnte. Concordo plenamente cm que, dentro dos 
nossos moldes tradicionais, a Comissão Nacional do Álcool vem se 
descnvolvendo muito bem. Retiro-me é àquele problema da otimiza
cão de outras áreas, inclusive dentro do próprio Ministério, como o 
próprio Dr. Bautista disse. E, quanto ao problema do financiamen
to, tem razão o Senador Domício Gondim, embora S. Ex• não goste 
de quc eu fale muito, mas sou obrigado a falar. Evidentemente, 
·s. Ex~ possui algumas idéias um pouco diferentes das minhas, está 
certo, mas vamos rcspeitar as idéias. 

O SR. DOMICIO GONDIM- Assim como respeito as de 
V. Ex• espero que n:speite as minhas. 

O SR. TEOTONIO VILELA- Respeito as idéias de V. Ex•, 
mas só não concordo quando V. Ex• coloca mal o problema. 

Com relação ao financiamento, é justa a ponderação do 
Senador Domício Gondim, de que nenhum empresário pode, na ver
dade, entusiasmar-se com o programa, num País onde não há 
nenhuma poupança, que depende exclusivamente do financiamento, 
sem que aquele tipo de financiamento seja devidamente esclarecido; 
ou seja, é preciso saber como ele é, de que maneira será feito, em 
quanto tempo, qual será a carência, quais serão os juros, etc. 

Mui to embora o pedido para uma destilaria seja, ein princípio, 
uma carta de intenção, ela envolve estudos impostos pelo próprio 
Plano de Álcool que demandam despesas. f: o problema do ver ptlra 
crer. Sabemos - e eu como velho empresário o sei, pois a isto 
estamos acostumados - que nem todas us intenções inicialmente 

esboçadas depois se enquadram dentro da realidade, dentro da 
objetividadc. Há certa retração. E posso afirmar o seguinte: nesses 40 
projetas - não os conheço, mas posso afirmar - na sua grande 
maioria, talvez 70 ou 80%, são eles originários de São Paulo. Por 
quê? Porque São Paulo tem um mercado de álcool à sua porta, 
independentemente de qualquer utilização para combustível, 
enquanto que nas outrus regiões a produção de álcool seria especíti
Ctl. Portt~nto, haveria necessidade de, primeiramente, verificar-se o 
andamento das coisas. Por exemplo, o órgão receptor do álcool. Ele 
é indispensável; não podemos fazer álcool e ficar acumulando como 
se acumula um saco de açúcar, digamos. É preciso que saibamos de 
antemão. E no meu Estado, por exemplo, A lagoas, é preciso saber se 
será a PETROBRÁS ou o Instituto do Açúcar e do Álcool que irâ 
receber? Que equipamento já existe de concreto, para que eu amanhã 
possa produzir álcool? Digamos, a destilaria da Paraíba; se ela 
entrasse cm funcionamento este ano, onde ela iria colocar esse 
úlcool'! Quem iria recebê-lo? 

O SR. ANTÓNIO LICIO - Quer dizer, está perfeitamente 
solucionado. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA- Está, mas que aparelhagem físi
ca existe lá? 

O SR. ANTONIO LI CIO- O Ministro das Minas e Energia é 
responsável, por isso que já está perfeitamente equacionado. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA- Se ele produzisse, hoje, 120 mil 
litros de álcool, em João Pessoa já existiria, então, um instrumental 
pum receber esses 120 mil litros diários? 

O SR. VJTOLDO WOLOWSKI - Posso informar, a respeito, 
que a usina tem que garantir um fornecimento uniforme durante os 
12 meses do ano -1/12 avos. 

O SR. TEOTÚNJO VILELA - Não; pergunto é quem vai 
receber. 

O SR. VITOLDO WOLOWSKI - Quem vai receber é um 
centro emissor, é a empresa distribuidora de derivados do petróleo 
quc são obrigados a comprar. Quem faz a comercialização é o IAA, 
que retira e entrcga ao centro emissor, de acordo com a distribuição 
feita pelo CDP. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA- Mas, se eu disser a V. S• que se 
eu fosse produzir hoje eu não teria com quem entender dentro do 
meu Estado ou na Pamíba? Está idealizado, mas não está concreti
zado, perdoe-me que lhe diga, porque tenho me informado com 
muito carinho sobre isso, e isto no sentido de querer colaborar e não 
de obstruir. Mas esse i: um detalhe. 

O SR. VITOLDO WOLOWSKJ - Um momentinho, por 
favor. A Usina Catende devia produzir 9 milhões de litros de álcool, 
e a Usina Mandai, I milhão. Isso foi comunicado no começo do ano. 
Já foi distribuído tudo isso aqui, de que a Usina Maraial não 
entregou o álcool porque não o produziu, conforme se 
comprometeu: porquc a mistura tem que ser uniforme em toda a 
região. Não se pode misturar 5% em Recife, I% na Paraíba, etc. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA- Mas, a minha pergunta específi
ca i: a seguinte: em Recife, por exemplo, num caso objetivo. Em 
Recife j'á há um receptor certo e tranqUilo para, se ela produzir hoje, 
nf1oter a preocupação de estucagem. Então, já há a saída corrente do 
produto. 

O SR. VITOLDO WOLOWSKI -O usineiro tem uma obriga
ção de estucagem. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA- Mas ati: que limite? 

O SR. VITOLDO WOLOWSKI - A produção dele sairá em 
1/12% por mês. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA - Então, no caso obj(tivo, ela 
produzindo 120 mil litros ... 
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O SR. !'RESIDENTE (João Calmon) - Senador Teotónio 
Vilela, o Dr. Bautista quer dar um esclarecimento a propósito da 
sua pergunta. 

O SR. JOSÉ: WALTER BAUTISTA VIDAL - É: um 
esclarecimento de natureza essencialmente técnica. Uma das grandes 
dificuldades da mistura do álcool anidro era aquela concepção que 
vinha sendo reafirmada, de que era indispensável uma mistura fixa. 
Realizamos um vasto trabalho de testes lá no CT A e isto não se 
confirmou tecnicamente. Até com uma mistura de 20%, qualquer · 
que seja a percentagem, o automóvel funcion~ sem qualq~er proble· 
ma, sem qualquer alteração. Então, isso é um dado novo da maior 
importância, porque manter o nível de mistura permanente, em todo 
o território nacional, com líquidos que evaporam diferentemente, 
seria uma dificuldade enorme, essa perspectiva havia. Quer dizer, a 
PETROBRÁS estava extremamente cautelosa para garantir essa 
uniformidade que a indústria automobilística estava exigindo. Hoje 
está provado, tecnicamente, que isso não é necessário. O comporta· 
mento do motor é idêntico até com uma mistura de 20%; qualquer 
que seja, de 1,2,3,5,8 ou 15; pode ser 5 hoje, lO amanhã, 4'de manhã, 
8 à tarde, etc, que o automóvel não sofre qualquer conseqUência. É 
um dado da maior importância este, que se dispensa regulagens 
especiais. 

O SR. TEOTONIO VILELA- Já esse controle, portanto, não 
pode ser um termos absolutos. como se imaginava antes, o que facili
ta enormemente. 

O SR. JOSÉ WALTER BAUTISTA VIDA L- Exato. 

O SR. !'RESIDENTE (João Calmon) - Senador Teotónio 
Vilela, apenas devo lembrar que o Senador Dirceu Cardoso estava 
com a palavra. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Apenas eu achava que toda 
nação tem a sua busca do Santo Gral. Todas elas têm, a nossa, ago
ra, ~ esse álcool, o sucedâneo do petróleo. Então, o Governo deve 
declarar guerra santa, como as Cruzadas. (Risos.) E quero, ao me 
retirar, pedir desculpas ao Dr. Bautista e a V. Ex', Sr. Presidente, e 
cumprimentar a Comissão, porque ela vem há tempos, desde o fim 
do uno passado, com essa programação de ouvir, aqui, os homens 
responsáveis por esse programa. Estamos, portanto, atentos ao 
programa, às necessidades nacionais. 

Tentamos trazer, aqui, os homens responsáveis por esse 
programa, como disse, e estamos sentindo a necessidade, o atraso 
que há pura a dinamização do Programa Nacional do Álcool. Quero, 
portanto, cumprimentar o Presidente desta Comissão de Mi nus e 
Energia, Senador João Calmon, por todas as providências tomadas 
nesse sentido: todos os homens responsáveis por isso foram trazidos 
aqui à Comissão. 

Se V. S' não tem, aqui, hoje, uma audiência grande é porque no 
Brasil e nesta Casa as coisas acontecem assim. Estamos realizando 
aqui, no Senado, neste mesmo instante, reuniões de várias 
Comissões, e várias autoridades, estão fazendo conferências sobre 
nossos problemas. Mas, todo o Senado deveria ouvir essas 
conferências. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Nós vamos transmitir 
aos nossos companheiros o que ouvimos aqui. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Farei essa transmissão, V. Ex• 
o sabe, através o Plenário do Senado. E revelarei minha satisfação, 
meu entusiasmo de brasileiro, com a realização desses programas 
que foram trazidos aqui, através a Comissão presidida por V. Ex•, 
que é meu udversC1rio, e que disputamos os mesmos cargos no mesmo 
Estado, mas rendo estas homenagens à sua Presidência. 

O SR. PRESIDENTE (João Culmon) - Muito obrigado a 
V. Ex' 

Concedo a palavra ao Sr. José Walter Bautista Vida!. 

O SR. JOSÉ WALTER BAUTISTA VIDAL - Truta-se 
apenas de um dado, tendo cm vista algumliS observações fcitlls pelo 
Senador Teotónio Vih:l:1. 

Realmente, dos projetas aprovados hú uma alta concentração 
nu Regiuo Centro-Sul. Dentre os projetos aprovados, 50% são do 
Estado de São Paulo. Vejo, com uma certa alegria, que Alagoas tem 
8%. Quer dizer, dentro dos outros índices comparativos, é uma posi
ção de destaque. Isto vem preocupando enormemente a Comissão 
.~acional do Álcool, porque há aqueles objetivos, como destacou o 
Dr. Antônio Lício, de beneficiar áreas que necessitam ser favoreci
das, o que não está sendo alcançndo, tendo cm vista talvez algum 
problema de falta de agressividade ou coisa desse tipo. Apenas, para 
concluir, quero dizer que isso tanto é verdade que a Comissão 
solicitou li nossa presença nu última reunião- aliás fez uma reunião 
especial - para verificar da viabilidade de se montar uma usina, no 
Nordeste, com álcool de mandioca, no sentido de se ter aquele efeito 
catalizador de estimular, nu região, o interesse por essas iniciativas. 
São Paulo, por exemplo, está com 51%, Muto Grosso 14%, Rio de 
Janeiro com 4%, Goiás com 5,7% e Alagous com!!%, c outros Esta
dos com índices ainda pequenos. Esse painel precisa ser alterado, em 
termos de se estimular outras regiões e não somente São Paulo. 
Mesmo porque uma outra entre as grandes vantagens do álcool é que 
ele pode ser produzido regionalmente. Então, produzir álcool para 
depois transportú-lo a milhares de quilómetros não faz sentido, se a 
própria região pode st: abastecer de álcool que produz localmente. 
Seria, assim, de alta conveniência, seria mais um componente 
adicional de vantagem, pois o álcool não tem limite nus suas 
vantagens: de pode ser produzido tanto no Acre como no Rio Gran
de do Sul, quer s~ja com c:1na, quer seja com mandioca. babaçu, 
batuta-doce, bãtata, enlim, todos os amiláceos que, no fundo, nada 
mais são do que a riqueza solar que nosso Pais possui. Todas nossas 
plantas são l'úbricas de absorver, de captar energia solar - cmbono 
do ar - c lransformú-lo cm energia sob a forma de amido. Quer 
dizer, é uma maravilha, do ponto de vista da natureza. O álcool nada 
mais é do que cncrgill solar engarrafada, conforme o Dr. Stumpf 
disse, aqui, numa imagem figurativa, "engarrafada" nu raiz da 
mandioca. Dcsturtc li preocupnção da Comissão é enorme, pois está 
tentando mecunismos para ver se altera um pouco esse quadro, 
inclusive criando uma usina-piloto de álcool no Nordeste, com 
mandioca, para ter esse efeito catalizador. E eu estive, recentemente, 
convcrs:1ndo com o Governador de Pernambuco e com os 
empresários, c cnocntrci uma certa rctict!nciu cm iniciativa dessa 
natureza, ou seja. de entrar no campo. Os empresários, cm verdade 
estuvt~m reticentes, desconfiados: serú que vt~i ou nào1 Portanto, está 
sendo necessúrio, realmente, Srs. Senadores, um certo impacto na
cional, p:m1 que os emprcsúrios tomem consciência do que isso 
represent:1 pura :1 Nação. 

O SR. TEOTONIO VILELA -Isso posso :1firmar a V. s~. que 
essa timidez ou ess;1 inuccisi'10 i: fruto, assim, de uma conscientização 
que falta. O homem do Nordeste é mais tt:meroso, é mais cauteloso. 
Além do mais, hú estes aspectos a que estuva me referindo ainda há 
pouco: São Paulo tem o mercz1do g:mtntido, quer haja ou não 
mistura com illcool ou com gasolina, quer o álcool vá servir ou não 
de combustível, ele jú tem um mercado certo. Dai por que faço essa 
perguntu, pois eles estão prescindindo quusc que de financiamento. 
Elt:s possu~:m um suporte diferente da região do Nordeste. O 
Nordeste só pode tomar qualquer iniciativa dessa ordem mediante 
linanciamento, salvo raríssimas exccções. Então, ele tem que se 
precaver, tem que olhar un1:1 série de outras garantias para podt:r se 
entrosar dentro u~:sse plano. M:1s, posso assegurar que agoru, ji1 
definidos os financiamentos, passará. a haver uma campanha de 
entusiasmo que irC1 explodir cm todo o Nordcstt:, cm todo o Norte: 
não tenho a menor dúvida. Qualquer restrição existente o será por 
precauçüo, mais pelo fundamental, ou seja, o recurso: como será, co
mo se farú o prnjcto: e11lim, sempre t1 e~pcr:1 de que alguém se inicie, 
porque ainda continua, ainda perdura nquelu inquietação cm torno 
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d:1 possibilidade de auto-suficiência de petróleo, c daí há aquela 
dúvida sobre o que se irí1 fazer com o úlcool, se realmente tivermos 
auto-suficiência de pt:trólco, no momento cm que os contratos de 
risco forem dellagrados, cm que as multinacionais tomarem conta do 
nosso petróleo, nós estaremos nadando cm óleo? E todo mundo 
pergunta: E o álcool? Tudo isso inllui. É preciso também que se defi
na, que mesmo que venhamos a ter auto-suficiência de petróleo 
haverá ou será mmHida a política do álcool, porque quanto mais 
combustível, melhor será para nós, evidentemente. Mas, no 
raciocínio do homem lá do interior do nosso Nordeste fica sempre a 
inquietação: devo investir'? Devo empenhar todos os meus bens? Isto 
porque pura uma operação linanccira é necessário que fiquem 
empenhados todos os bens. E amanhã o que é que se fará do álcool'? 

O SR. JOSÉ WALTER BAUTISTA VIDAL - Senador, 
permita-me fazer uma observação, cm relação a esse ponto. Os 
Estados Unidos, como todos sabemos, tem reservas enormes de 
petróleo, além disso tem reservas gigantescas de xisto c carvão. 
Dizem que Deus é brasileiro, mas acho que, em certos casos, Ele não 
foi tão brasileiro assim. Nos Estados Unidos sim, lá Eie foi america
no mesmo, pois é um país com uma riqueza incomensurável. Mesmo 
nessas condições, li uma estatística recente, que precisaria ser 
confirmada, pois não me atreveria a garantir, em que se dizia que os 
Est:1dos Unidos estariam importando altíssima percentagem do seu 
consumo de petróleo: isto é, que ele está guardando o seu petróleo. A 
razão disso é que a imagem que se focaliza é a seguinte: o petróleo é 
um produto result:mte também da energia solar, mas que foi produzi· 
do durante milhões de anos. Ele é um capital, um património. Então, 
a imugcm que se faz é a seguinte: o álcool é, a partir da planta, 
produto renovável, eterno- enquanto houver sol haverá mandioca 
c havcrú úlcool - então é a ultcrnativa cntfc consumir o capillll e 
consumir os dividendos. Qual seria o melhor, Senador Domício 
Gondim, comer o capital ou comer os divid•mdos. viver do capital ou 
dividendos'! Essa é a imagem que me parece mais lógica. 

Em verdade, Srs. Senadores, nenhum empresário, nenhuma 
dona de casa gosta de consumir, vender seus bens e se desfazer deles. 
O petróleo é isso, é um património, um capital, e o álcool é o divi
J~ndo du cncrgi:l solar. Parece-me que essa imagem é muito feliz c lo
~:~liza, empresarialmente, cm termos financeiros, o problema. Que 
devemos procurar petróleo, não há dúvida; quanto mais petróleo 
pura nós, melhor se'rá. Mas o álcool é a outra alternativa. Por mais gi
gan icscas que sejam as reservas de petróleo desconhecidas, elas são 
linitas, elas acabam um dia. O álcool não, ele é eterno, perdurará 
enquar.to existir Sol, embora ele seja eterno, em termos da vida 
humuna, porque quando não existir Sol não existirá vida humana, 
não é verdude'! 

O SR. TEOTONIO VILELA- E foi com essas razões que com
bati o contmto de risco, porque até onde sabemos das coisas - pelo 
menos dentro do domínio público- nossas reservas de petróleo não 
são tão grundes, são até muito limitadas, em relação às reservus 
conhccidus de outros países. Então, a minha tese era de que 
deví:1mos ser cuutdosos nu exploração. Se nós soltamos as multina
cionuis em cima do nosso petróleo - evidentemente que é um pro
blemu meramente comerciul - elas vão procurar sugar todo o 
petróleo que existir uqui. E, dentro de 10 anos, talvez, ficássemos 
sem petróleo nenhum. Deveríamos ir, antes, paulatinamente, explo
rando o nusso petróleo, através exclusivamente da PETROBRÃS, e 
cuminharmos para o úlcool. Isso foi o que eu disse. 

O SR. DOMICIO GONDIM- Dr. Bautista, gostaria de fazer 
unw pequenu ponderução. Com referênciu a esta dí1vida do mercado 
do úlcool, no futuro. Acho que não seria um grande problt:mu. Pri· 
mciro deviuo ao consumo c ao acelerumento da indústria petro
químicu, no Puís. puru o fabrico de outros produtos, pois necess~lria
mente muitos desses produtos podem partir do íllcool. E como conse
q[lência. '''m poucas modilicações, as dcstilurias de úlcool podem f<l· 
bricar at~ úcido acético, que tumbém tem um consumo muito 

grande. E mais: como conseqUência podem ser feitas as modilicações 
nccessúrias, sem grandes dispêndios ou sem grandes investimentos. 

De modo que essa não i: a maior dúvida do empresariado brasi
leiro, é sim a modificação no processo de implantação ou do sistema 
das regras do jogo, o que temos visto muitas vezes. Essa que é a 
grande dúvida. E, reitero, por conseqüência, aquele ponto de 
destilaria da Paraíba. Além de que, temos hoje sendo implantada, 
uma outra usina a 50 km dessa destilaria, mas desta vez anexa, é na 
Usina Nossa Senhora das Maravilhas, em Goiânia. O que acontece é 
que a Usina, idêntica à da Paraíba, ela vai receber cana com 
subsídio, no entanto há uma outra usina, moderna também c já im
plantada que não receberá subsídio. O problema reside nessa reali
dade. Concordo com todos que afirmaram, aqui, que essa usina 
paraibana foi implantada antes do Programa do Álcool. Mas, não é 
um demérito meus senhores, é um mérito. Por conseqUência, ela 
devia ter o mesmo tratamento. Se se modificou a regra do jogo e se 
deu, agora, maior ênfase, que a ela se dê também, e que permaneça o 
subsídio até o dia em que ele seja tirado para todos. Não quero com 
isso defender, nem pum tanto tenho procuração desses paraíbanos; 
quero é mostrar uma realidade. O que precisamos é conversar menos 
c produzir mais álcool. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon) - Com a palavra o 
Senador Arnon de Mello. 

O SR. ARNON DE MELLO - Apenas queria lembrar o 
seguinte: o Dr. Bautista disse, ainda há pouco, que dizem que Deus é 
brusilciro, mas parece que não é tão brasileiro porque a América do 
Norte é bem mais protegida por Ele. No entanto, quero lembrar a 
V. Ex!, Dr. Bautista, que Gilberto Freyre dá outra interpretação à 
frase; diz que Deus é brasileiro porque o Brasil está à beira do 
:1bismo há muitos anos e nunca caiu nele. (Risos.) 

O SR. PRESIDENTE (João Calrnon) -O Dr. António Lício, 
que é o representante do Ministério da Agricultura, deseja ainda 
prestar um esclarecimento. Com a palavra S. S• 

O SR. ANTONIO L!CIO - Queria apenas fazer uma obser
vação ao que o Senador Teotônio Vilela disse a respeito da concen
tração dos investimentos cm São Paulo. Realmente, a Comissão 
Nacion;ll do Álcool está consciente disso, mas no momento ainda 
não tomou nenhuma decisão porque precisamos produzir ainda 
b:1stante úlcool. E a partir do momento em que comece a haver uma 
concentração, cm termos de demanda final, mais para o Centro-Sul, 
;Íí nós teremos que tomar uma decisão e barrar novos investimentos 
na Região. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Desejo agradecer apre
sença do Dr. António Licio. que integra a Comissão Nacional do 
Álcool, a presença do Dr. Vitoldo Wolowski, do Conselho Nacional 
do Petróleo, c do Professor Miguel Dalcomo de Azevedo, que inte
gru a equipe do PNO, Programa de ContrOle do Centro Técnico 
Acroesp:1cial. 

O SR. JOSÉ WALTER BAUTIS'fA VIDAL- Permita-me, 
Sr. Presidente, mais algumas palavras. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Com o maior prazer, 
concedo a palavra, novamente, ao Dr; Bautista Vidal. 

O SR. JOSE WALTER BAUTISTAYIDAL- Srs. Senadores, 
cu desejaria :1grudccer esta oportunidade singular que nos foi dada, 
de expor os modestos trabalhos que estamos tentando desenvolver 
no campo tecnológico do etanol. Sem dúvida nenhuma, nossa tarefa 
só poderú ser consumada, concluída, co·m o apoio dos homens que 
estão nesta Casa, que são aqueles que vi\o dar o contexto global que 
os problemas dessa natureza exigem. A nossa contribuição é de na tu 
reza essencialmente técnica. Corno brasileiros, nos entusiasmamos e, 
se ils vezes temos um pouco de excesso de otimismo, sempre temos o 
cuidado de não cxtrupolur, em termos de não estarmos sonhando 
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procurumos sempre nos basear em fatos e são esses fatos que trouxe· 
mos u esta Comissão, cujo trabalho está sendo tão meritório para a 
Naçiío. As alternativas para o uso do etanol são enõrmes, tanto é que 
não :1bordci alguns temas, cujo desenvolvi.mento tecnológico aindâ· 
precisa ser feito no País, como todo um complexo âlcool·químico 
que o álcool viabilizaria, pois o etenq, por exemplo, pode ser obtido, 
a partir do álcool, com investimentos muito mais reduzidos do que a 
partir dopetróleo. · 

O SR. ARNON DE MELLO ~Agora mesmo em Alagoas te
mos um projeto de PVC, à base do áicool. 

O SR. ~OSÉ WALTER BAUTISTA VIDAL- Então surge1Q· 
da uma perspectiva em termos industriajs, além do setoi de comb~stí~ 
veis. O setor de combustíveis está tendo uma ênfase maior em termos 
tecnológicos, pelo que vem representando em termos da balança de 
pagamentos. E até que diríamos: bendita crise de petróleo e~sa,.·qu~ 
nos despertou para os problemas nacionais com essa dimensão, com 
essas perspectivas! Quan'do estávamos, há mais de oito meses, tra
balhando nu solução de problemas tecnológicos do álcool, descobri· 
mos numa biblioteca esse livro que nos oferece uma extraordinária 
cxperiê:nCia de brasileiros, e isto há quarenta anos .atrás. Eu tinha· 3 
anos de idade, apenas, quando esses trabalhos foram desenvolvidos. 
Mas, cu não tinha conheCimento deles, Quer dizer, o álcool não é um 
problema cuja ~quação seja de hoje, ele já vem hã l)lUito tempo. :en. 
tn:tanto, por falta de consciência nacional, eu que estou diretamente 
vinculado ao problem~ não tinha conhecimento desse extraordinário 
trabalho feito há 40 anos atrás. Fomos descobrir já envelhecido ~ste 

volume, esta ediÇão totalmente esgotada - temos apen~s este 
volume- que reflete a falta, eventualmente, de contimiidade no sen
tido de aprofundar problemas brasileiros. E vemos que· esta 
Comissão assim como todo o Senado e Câmara dos Deputados, es
tão realmente abrindo estas perspectivas de mostrar à Nação quais 
são nossos problemas e nossas soluções. 

Desejo, portanto, agradecer mais uma vez ao Senador João Cal
mon, assim como aos demais Senadores que nos honraram em ouvir' 
estas modestas palavras. E temos confiança absoluta de que V. Ex•s, 
como homens que representam de maneira extraordinária à Nação, 
irão dar repercussão a esses problemas, pois o que nós estamos f!!jlen· 
do é realmente válido e pode ser utilizado como esperamos. Muito 
obrigado a V. Ex•, Senador João Çalmon. 

O SR. PRESIDENTE (João 'Calmon) - Em nome da 
Comissão de Minas e Energia, renovo nossos agradecimentos pel!l 
inestimável colaboração da magistral exposição do Dr. Bautista Vi
dai. E esperamos que, no segundo semestre, V. S• nos dê, novamen
te, o prazer e a honra de aqui comparecer, para nos transmitir novas 
informações a respeito da implementação do Programa Nacional do 
Álcool. Já para o segundo semestre temos garantida, também, apre
sença do Dr. Belloti, que é o Secretário-Geral do Ministério da In
dústria e do Comércio, e Presidente da Comissão Nacional do 
Álcool. 

Agradecendo mais uma vez a todos, declaro encerrada a Reu-
nião. 

(Levanta-se a Reunião às 13 horas e IS minutos.) 
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O e.t.enc.o de. 6a.to-6 ac..lma Jtela.c.lonado~o óavoiLece a 
.in.ttn.6.l.6.ic.aç.ã'o de Uóoltço.6 no u.nU.do de tOI\11411. a adoção do 

ãtc.oot e.tZ.U.c.o c.omo c.ombu6t.Zve.t uma ILeaU.dadc. blta6Ue.ita em 
!utu., p•Õx.(oo. 

Pa11..tú.ipa1tam da e.taboll.ação du.te. tltabal.lto: W. 
Q. All.aú.jo, F. R. T. Rou.',n.tltal, J.B. ele. S.iquc..ill.a, C. A. Solu1ti 
e C, w. UJLban, .têc.,tic.o~o do M.inüt.ê11..io da 1ndú,U.JL.ia e do Comi!!_ 
c.io, atim d~. U. E. Stump6 e C. M.ic.he.lan do Ce.11.tJLo Ti.c.l!c..io A!, 
Jtoupac..iat, at11.avê~o de. c.on.t11.ato de. pltoje.to e.n.t11.c. o MIC e o 
cu. 

Blta~o.Zt.ia-OF, 30 de. .utc.mbllo de I 975, 

Jo6é. Wal.leJL B1tu.ti.~ota V.idn.t 
.l:;e.c.ltc.tâll.i.o de. Tec.uo!og.i.a 1ndu6tlt.ii'Ll, 

1, - SITUAÇJIO ENERGtTICA NO BRASIL 

1.1 - Introdu'(lio 

Nio pretende oste trabalho tecer as clássicas compar! 
ções entre o· status de dosonvolvimonto das nações c a sua 

disponibilid.ldc euerg'ética. Pode-se atualmontc admitir som 

contestação que a energia ó um dos rcquinitos básicos ao d2, 

t~envolvimento dns nações. 1'1. conscquõncia imediata de tal f!!, 

to é a importância critica do suprimento onergótico contf 

nuo o seguro às noces&idadcs imediatl\s c àquelas decorro!!. 

tl3s do aumento da demanda, necessidados estas inovitavolme!!. 
te associadas ao próprio dosenvolvimonto

1 

As fontes de energia dispon!voin já foram também ade

quadamente levantadas, analizadas e, em alguns casos de se!!. 

volvidus, pttra qu~ bt! ~rctonda dt:~cullrl.t· un1t1. ttvontuttl !JaHe 

cé!A ener9ót1ca. Assim, toda a energia aprovoitã,vel p'rovom 
do· sol·,.·da Terra ·o~ da· Lua·: (.Quadro 1.1.1·) ... ·os. -potenciais ·.de 

cada uma dns fontes apontadas nesse quadro são bastante c~ 

nhecidos e suas discussões e·comparaçõcs não são o objetivo 
·deSte trabAlho'. 

Apesar de não inclu!do9 na relação apresentada, devem 
ainda ser citadoD como ·possibilidades o hidro9ênio, a á9ua 

oxigeno.da, o acetileno, ·a outros processos tormoqu!micos c 
termoolétricos. Em torno do hidro9enio mantêm-se gra.ndcs e~ 
pectati vas, porém este elemento ú cOnsiderado um vetar ene!:_ 

gético, ou seja uma forma de transformar, acumular e tran!. 
porto.r energia. 

Vnle rcssnlt:lr que, entre ns fontes que compõem o 

quadro apresentado, são renovZivois, ou perenes, tod.ls aqu.~ 

las que se originam no Sol e na Lua, além das fontes gcoté!_ 

mice.t>. 1\s fontes do uso m.:1io intenso na a.tualidadc, oo· com 

buot!vcis fõsseis, siio, cm Ültim.l análise, cxaur!vois. J.! 

08 combustivo is nucleares, embora ainda exaur!veis, aprese!!. 

ta~, no caso da fissS:o, a promessa do viabilidade de rogen! 
raçS:o, e no caso da fusão, a promessa de reservas virtual .. 

mente inesgotáveis. 

1.2 - Análise da Situação Energética Brasilcir.a 

No panoramA brasileiro destacam-se 4 principais ins!!, 

mos energéticos: potrõleo e gás 1 lenha e ros!duos vegetais 1 

energiA hidráulica, e carvão. Uma estimativa do Uuxo de 

oncrl)ia no sistema enar9ót1co nacional para o ano do 1975 é 
apresentado na Figura ~ 

Do consumo total, estimado em 90 milhOes de tonoladaa 
equivaicnles do 6lao combust!vei (I::OC),, ressalta .. oe que ce:: 

ca da··matade 'Provem a"tualmente ·do fonteD.· .::enováVeia., dooor 

rentes do cl!.ptaç4o indirf!tA de energia solar (onorgia hi 

dráuUca, lenha e res!duos vegetais). Entretanto, 41· m! 
!bõos do t EOC' provem t!BSenciAlinento do ptttrõlQo, 80' do 
qunl ó presentemente importado. 

l'! doanocoasário elaborar sobre as inconveniâncias 9! 

radaE: por essa dependênCia de fontes externas, tanto do ?0!!. 
to do vista oconõmico, como do estratégico. 

As Figuras 1.2.2 o 1.2.3 representam ostimativas de 

evolução do consumo brasileiro de onergia e seu quadro e! 
trutural, atê o ano 2000. Essa evolução representa uma pr! 
visão do participação não decreacento do petróleo no conag 

mo energético brasileiro o uma evolução em valores absol!!. 
tos aproximados do: 

SOL 

l 

Q U A D R O 1.1.1 

PRINCIPAIS PONTES DE ENERGIA 

Radiação Solar [ 
captada Diretamente 

nadiaçio Solar 
Captada Indiretamente 

• Células solares {transtormaçi.o em 
energia elitrica) 

• Coletores planos! espelhos ou 1~!! 
tes (tranatormaçao em onargi~~:f 

• Energia hidráulica 
• Energia eãlia 

• Ener9ia mecânica de ondaa do mar 

• Energia térmica acumulada no mar 
• Energia B.ict]u!m1ca • Lenha 

• Alcool de rna 
tiriaa pr1lmi 
V898tlli!l 

•·c.uvão ~ 
• Olt=s. pm:!utos 

de· origem an1 
mol • W<JOtlll -

[ 

• Petróleo e Xisto 
Combusdveis Fósseis • C~rvi.o Mineral 

• eis natural 

'r E R nA Fontes Geotérmicas I
• Energia proveniente do gradiente 

térmico entro a suporf!cie e o 
interior da terra 

Combasdva1o 

Nucleares 

L u A ( Eno~g1a da Marés 

[ 
• Vulcões 

• Geysers (fontes termais) 

• Fissio (ur!nio, plutónio, tório) 
• Fusão (hidroginio,cSeutéd.o, tritic) 

Mlnithirlo do Indústria e do Comércio 
Secretario do Tecnologia Industrial 
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1975 
1980 

1990 
2000 

Conaumo brasileiro de Ifetr6loo 

106 t EOC 106 barrio 

39 
50 

100 
'200 

290 
360 

720 

1.440 

Cabe acentuar que a presente dtuação braeileira de 

dapendincia de tonta a externas do petróleo só não é mais 11gudll, 
devido à privilegiada aituação do Pa!o no tocante ao supri

mento e a viabilidade da aproveitamento, aindA que por via 

indireta, da energia solar. Assim, é relativamente pequeno 

o potencial tormoolótrico instalado no rab, devido a abun 

dãncia do potencial hidrÁulico f da mesma t'orrna, n particip; 

ção rolativamonto elevada de lanha o rastduoa vegetais n~ 
estrutura do consumo energético bn.Biloiro ao deva à11 gra~ 

doa oxtcnsõoa da solo fértil gozando de condições climÃt! 
c as f'Avorivoia. 

Por outro lado, na ftuaéncia di! novno 41tcrnativAs e 

ner9éticas, dcsenvolvid&s intcrn.l ou oxternamontc, 4 part~ 
cipaçio dai fontes renovivch apresenta aproximadamente -

oogu1nte ovoluçio: 

!1!2 ~TICIPAçJ\0 

' 1975 50 

1980 40 

1990 33 

2000 23 

A reqrosaão ostimcda na participAção de tontos enorqó 

ticas rancv&voiu ao explica peln saturac;üo do potoncial h! 
driulico aproveitável nA região Sudeste do Pais, bem co~ 
pela introduçÃo dD enerqia nuclear como fonte do energia e 

létrica, ao maamo tempo cm que ca!~am om desuso as tecnol2, 
qias do ap:tovci tamento do lenha e rcdduoa, pela sua suba ti 

tuiçio por produtos t'óueis. 

O quadro dna alternativas para qorAçio elétrica tran! 

conde 401 objetivo• deste trabalho, que se concentrarÁ na 

exploração das po11ibil1dades de aumento de participação de 
fontes renov&veia na faixa de combuot!vois l!quidoc ( potr§. 

1eo), 

Do exame do Quadro 1.1.1 resulta a. identificação do 

álcool de matõrias primns vegetais como a única alternativa 

renovável aos combust!veis l!quidos tradicionais. 

Neste caso duas possibilidades se apresentam; o &lccol 

et!lico, obtido por t'ormantaçS.o de matérias vegetais e o 

ilcool mot!lico obtido por destilação dirota do madeiras 

(p1r6l1ao). 

Uma comparação (lntre esses doia iilcoois, sob o ponto 

da vista de produtividade a9r!col:1, do desempenho como' com 

bust!vel e da duração do ciclo do renovação, mostra l:lcentu! 

da vantagem do etanol sobra o metanol no quadro brasileiro. 

Isto não implica ent:roto.nto, numa recomendação de obandono 

det'initivo do metanol como t'utura t'onte suplementar do CC!!! 

buat!vol liquido. 

Oa aspectos tõcnicos do etanol, no tocnnte a sua ut! 

lizaçiio em motores, matôriaa primas alternativas para sua. 

obtenyiio, tocnoloqiaa para sua tabricação, bem como propos!, 

çio da programas de desenvolvimento tecnologico são abord!, 

dos noa capitules aub1equentes deste trabalho, onde, acrod!, 

ta•ao, estar& demonstrada a viabilidade de sua utilização , 
ji a curto prazo, quer em mistura com os Q.Ombuat!vais trc.d!., 

cioneia, quer como combuat!vel puro. 

1. 3 .. Participneão do Etanol na Estrutura de Consumo EnerqÃ 

tico Brasileiro 

Apenas com o t'im de poaaibilitar projeçõoa quantitat! 

vae, e com o objetivo do iluotrar os volumes de produção e 

.'·iraaa de cultivo envolvidoa em um pouuivol pro9rnma. do i!l 
'troduçio do etanol na eatrutura de consumo onorgútico bras!, 

(') 

loiro, siio tormuladao duas hip6toaaa·b5oicaa, deacdtu 11 

ao9uir. Ronoalto-se quo catoa t'ormulDçÕa• não implioam, di. 

forma ali]UIM, em proposição do planos de açiio '-lU antecipA 
ção de decisões govarnamcntaic. -

!!..!:.J?,ótcso I: SupÕo-oo que a produção nacional de petró 
loo evoluirio. do 200.000 bArda por dia em 1975 p~r: 
500.000 bardo por dia om 1980 o 1 milhão do barr!u por dia 

om 1990, mantendo-se a este n!vol ató o ano 2.000. Pnralola 
monte,_ a inserção do etanol na ostrutur11 do CQnaunlO onurq6' 
tico se daria na !o.rma do adiçio" ii qaaolinn comum,atin9ind; 

a -10\ da mistura· om 1980, 20\ em 1985, o permanncondo neiHtL 
proporção atá o ano 2.000. (*) 

llieótoao U: Supõe-se que A ·proc1uçio nncion.1l da P! 

tróloo evoluiria como na hip6teso I. A insorçiio do etanol 
se dDria dn seguinte maneirA: até 1980 far .. Ro•it~ a óldir;ão 

do otnnol ã gasolin01, atinqindo .. tJC nnquclu olOQ 1.1 prnporção 

do 10\ da mistura carburante l no docünio sor;uJ ntu u~ria qra 

dualmunt.o convortidll a frota bra-sileJ.ra de veiculou uo us~ 
do álcool como combust!vul puro, atendendo 501 du consumo 
do combustíveis l!quJ.dos om 1990, e 7~~ de~& te cQnoumo ·no 
ano 2.000. 

Aa duas hipótosos acimÕ estão iluwtrad.Js nA Pisura 

!.:1:.!· Os· principllis roBultados da comparGçtio t1:1tre IUJ 

duas h,ipótesoo achAm-se sintotizadoa no Ou adro J.;. J 

20t do etanol na mistura carburante cH:Í. pr6xlmo Jo l1mie~ 

máximo de lldição poa&!vcl sem oldAPI:olÇÓ~;~~ nuu II\(')Lv.1:ut> ~ O!S, 

plosSo convencionais. 

PICURJI 1.3.1 

REPR&Smn'Aç!o DR DUAS 11IPO'reSES DK INnt:nç!o 

DO ETANOL NJ\ ESTRUTURJ\ DO CONSUMO ENtmr.tTICO JIRASTI.ETRO 
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QUADRO 1.3.1 

COMPIIRAçAO ENTRE DUAS HIPO'l'ESES DE IIISBRÇÂO DO ETANOL NA ESTRUTURA DB CONSOMO ENERGI!TICO BRASILEIRO 

CCNSIM) 'ltn'AL Plm.1;1lo DE GAOOI.INI• ~DE AREI\ IE 1'RAÇJ!O IX) 'I'ERRl'l'ORio IXXNMIA DE Pf:l'l(lm) 

CASOS ANO DE Cl\SOLINA DE ORIG!M NN:Iaw. JmOOI. c:tJl4':M) Cl) NJICICNAI. lloii'()RrAIX) (2) 

106m3 106m3 106m3 106 h4 ' 106 barris 

1975 16 4 o. - - -
1960 20 lO 2 

. ' 
... 0,67 o,os 31 

IPOTESE I l9a5 29 15 6 2,0 0,24 93 

1990 40 20 a 2, 7 o;32 125 

2000 ao 20 i6 5,3 0,62 250 

I ACtJ:'WIIX 
9aO 400 Pt 25 AII:JS 

178 - - 1227 

1975 16 4 o - - -
1980 20 lO 2 0,67 0,08 31 

IPOTESE II l9a5 29 15 e 2, 7 0,32 124 

1990 40 20 23 7,7 0,91 360 

2000 ao 20 70 23 2, 7 1100 

ACtloVU\ll: 

Pt25AAOS 
9aO 400 565 - - 5957 

(l) Produtividllde média considerada - 3000 l/ha 

(2) Volume de petróleo que deveri ·ser importll.do par4 produzir· a quantidade de 9asolina 
substitu!da pelo etanol. 

2 a .. O ETANOL C0!-10 COMBUST!VEL 

2 .1 .. Aspectos Técnicos 

Inicialmente, cabo rocoraaz;· nesta seção algumas rel! 

çõos Antre motor a combustão intcrn.:a " pistão e seu combu! 

t!vol. 

o o grau do aproveitamento da energia contida ·num com

bust!vcl, representado pelo rendimento tiirmico do motor, é 

basicamente funçÃo da tnxn do compressão, isto ii, da taxa 

do variação do volume a camara. 

O rendimento térmico se relaciona à taxa do compro! 

são pelA expressão termodinâmica: 

100 
Rendimento térmico, em % • 100 - --------

(taxa do compressÃo) n 

tendo !!r na prática, um valor da ordem do O,J. 

do o :·nndimnnt<.. g!ob";l d~ energift ritf:'lcânica, obti'da 

energia Uispon!vel no co1nb.l!:tiVfll é afetado ainda por cerc~ 

de 331'. de perdas constantes, não dependentes do combustivol 
(refrigeração, irradiaç3o, atrito, acionamento de órgãos m~ 

cânicos inclispensãvcis, etc). 

Como ilustração obtem-se: 

taxn de comprosslio rendi mel! tO térmico rendimento global 

6 ol 41 ' 27 
9:1 48 ' 32 

12:1 52 ' 35 

o conoumo especifico de coTIIDUBe.l.val ( i.a .. consumo 

por unidade de potõncia) é- inversamente pror,orciono.l ao prg, 

duto do rendimento global pelo poder co.lor!tico do combu! 

t!vel. 

• Poder cnlor!fico G o nome dado à quantidade de ene!: 

giu tõrmic.:l obtida po,la queima. da unidade do peso de combu! 

t!val (som o nr comburentel. Por exemplo, o da gaaolina ó 

10.500 Kcal/J<g e o do lilcool ot!.lico é de 6.400 Kca.l/K9'• 
Co.&;:t:.o maior o poder calorifico menor o consumo. Nos combu! 
ti vais 1 rquidon, o poder calorifico pouco influi cobre i1 

potõnciu, umbora uoj11 muitao vêzofl o orronoumonto, 1ntarpr!! 

tado como ; o~tor do potüncia. 

Minf5térlo do Indústria o do Comt'rclo 
secretaria de Tocnologla Industrial 

e A potãncia desenvolvida polo motor, dependo do tam! 

nho do motor (cilindrada) e do calor liberado nA quoima da 

unida.do do volume do mistura combust!vol - calor do combu! 
tão .. ,e do diversas outrno variáveis indC?pandentcs do com 

bust!vcl, entre as quD.is, a pressão de ndmhsiio o o avanço 

de ignição. 

o CoilOr de COmbUStÃO Ó a quantidlldO dO Cll!Or libert-,..da 

na queima ae uma unidade de volume de mistura ar - combust!, 
vol, nas condições normais do pressão c tomparatura. o C! 
lor do combustÃo é qunso constante para todos os combustf 

veis liquides, ·varillndo entro 0,86 a 0,90 Kcal por litro de 

mistura de gases combust!vol e comburonto.• Este fato é f§. 

cU de ser demonstrado pelas equações qu!micàs da combustão 

e nos ensaios de motores em bll.ncada de provas. Apesar do 

·~lcool ter um calor de combustÃo pouco menor que o da gaso 

lina, ele pode produzir uma potência pouco mAior, por o~ 

tras razões ligadas ao calor latente e alta octanagem. 

• Num inotor a· qasolina, ou a álcool, deve ser levado em 

conta que tanto o aumento da taxa de compressão (redução do 

consumo) como o aumento da pressão de admi.ssÃo ou do avanço 
da ignição (aumento de potência) conduzem ao aparecimento 

do umA combustÃo anormal conhecida como detonaçÃo ou "bat!, 
da de pino 11 • A consequênciA do funcionamonto do motor sob 

detonação é a sua destruição parcial ou total, além da pe!: 

da de potCncia •. A resistênch à detonação é uma caracter!! 
tica de cnda combust!vel e ó avaliada pelo sou Indico ant! 

detonante ou número de octanas {9opularmente oct.J.nas) que 

var.ia de O a 100. 

2·.2 - caractor!sticas Particulares do Etanol como Combust! 

~ 

A fim de aituo.r os· álcoois como combustiveis, são ! 
presentadas no Oulldro 2.2.1 as principais pro!Jriedades de! 
tau substâncias, em confronto com a gftsolina comum. 

se forem comparados apenas os P'odores cll.lor!fieoa aos 
combust!vois, concluir-se-ia que o consumo especifico do 
etanol seria 1,64 vozos o da gasolina· comum, para o 10081110 

rendimento tãrmico do motor. Entretanto, o elcvndo 'indico 

do octanas da etanol, quo lho cant'cro oxcopcionaio qualid!!_ 

doa antidoton4ntos, permito que cato combuat!vol aojo ut!_ 

I 
!.' 
I' 
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lizado a taxas de compressão bem maia elevadas que aa poa 
a!veill com a gasolina comum. Na realidade, as taxas de co; 

pressão parmias!vaia para a gasolina comum ae situam entr: 

61 1 o 711, enquanto que, para o álcool anidro, se situam 

entro 911 e 10:1, podendo moamo atingir 1211, no·caao do 

álcool rotit'icado (969CL) UR~do como combuadvel puro. L! 
vando na devida conta o aumento cSo rendimento térmico d!!, 
corrente da taxa do compreaaão mais elevada, resultarão 
consumos espoc!Ucos te6ricoa, em relação ã gasolina comum, 

de 1,25 vozes para o etanol e 1,70 vezes para o metanol. 
Ressalte-se que 0171 ambos os casos a potôncia teórica do mo 
ter aor& aumentada de 1,18 vozes pelo uso doa álcoois. cum 

QUIIDRO 2.2.1 

COMPliiW",Jio ENTRE liLCOoiS E CASOLINll 

PROPRIEDADeS GASOLINA 1\LaloL muco 1\LaloL MET!LICO 
c:a.u.t ·ETA'IOL- -.'!ETANOL-

FÕ11lllllo qu!mic:a (CsHlBlx ~"s. CH ~. Ql 

Densidade 0.73 o ,80 0,80 

Calor L:ltcnte de Vaporização 90 a 120 kcnl/~g 216 270 

Temperatura de obullçiio 40•c a 1so•c 789C 6S•C 
início o fim 

Temporatura do !gniçõo 22o•c 4ZS•C 4SS•C 

Poder calorífico (massa) lO. soo ~cal/~g do CCillbustívt~l 6.400 4.600 

Poder calorí!ico (massa) 650 ~c:al./kg 640 da mistura 620 

Clllor do canbw tãO dn mistura 
explosiva quimicmnento 
to cm volLmieS de gnsos 

corl'! O ,860 lccal/l! tro o ,815 0,760 

Octa.-.ago:n 75 100 110 

Dosugem crn!:lustívcl/ar 1:15 1:9 1:6.45 
(em ma" a) 0,067 o.no 0,155 

Dos;~gc:,\ cc~;:!rust!vcl/ar 
(em vol~>:.os do vapor o giis) 1:59,5 1:14,28 1:7,15 

Fato: de ~crésci:::o do nú::lcro 1.oss 1,063 de :-~!é.:ul;~.s duran:e a· 1,06 

ca:\bl..stão 

Efeito de suporalir.umtnc;ão 
por injcçiio ci.:J cc.-~usti'vd 1,68\ 71 14\. 

Ministério da lndúotria o do Comércio 
Secretario de T&cnologla Industrial 

pre adiantar, ainda, que resultados de ensaios ji etotuo.dos 

demostram um desempenho ainda mais favorS.vel para o etanol, 
do que o indicado pela compan.ção teórica simplifica.da Ac! 

ma. 

~ calor latente de vaporização do ilcool ó cerca de 

trás vezes superior ~o da gasolina, o que pode ser utiliz! 

do para um forte abaixamento de temperatura dos gasea da A~ 
missão dando um enchimento do cilindro com 9ases mAis de!:!, 

soa, advindo da! um aumento adicional de potência. 

I\ dosaCJem da misturA carburante quimicamente cor-.·eta 

para o álcool e Ar é da ordem de 1;9 (em peao) ao pasr.o que 

a dosagem para a gasolina ó da ordem de 1;15. Esta difere!:!, 

ça na dosagem é oriunda do f.ato de oxhtir oxigõni;) na pr§. 
pria molécula do álcool, rendo por isso necessário, menor 
peso de ar para a queima complota da rnolúcula do combusti 
vol. Esta oxigênio contido no. álcool, pode ser considorl!.do 
como l.aatro e õ o responaSvcl por fiOU maior consumo cspocf. 

t'ic('. c n1anor poder Cl!.lor!fico. (Os dorivadon do petr6loo 

nÃo contüm oxigânio,. pois são hidrocarbonatoa). 

,-, 

2. 3 - Dosomponho do Etanol em Motores . 

O etanol podo aer uaado como dombuadvel em qualquer 

das seguintes manairaar 

ll) Misturado am baixas proporções com CJ.1G011na, nos ~ 

toros convenciona ia, ligairamente adoptados do ACO!, 

do com a dosagem da mistura. ·li-
b) Paralelamente Ã qaaouna ou diesel·, e111 proporções 

elevadas, em motoraa·davida.monte mo4t:ficados. 

c) como combust!vel puro, em motores, devidamanta ada.e. 

tados ou, espacialmente projot-?dos pua ilcool., com 

possibilidade do ser atinqida alta otic1Ünc.1A CJ12 

ba1 (cerca de 38\) • 

Com A finalidAde do Obtenção do dados quantitatiVOS 

em condições reais da, operação da :motorea, toram contrat! 

doa pela STI poaquisaa e ensaios eapoc!tic:oa c:onduzidoB no3 

laboratórios especializados do CTA.. 

O uso do álcool-motor (mistura gasol1na-lilcool) em 1112 

tores a gasolina nÃo apresenta problemas ae a propórçio de 
álcool for relativamente baixa (interior a 25\). Com propoE, 

çõas maia Altas, o consumo Aurnonta sensivelmente, poupando 

gasol1n.a, mas esbanjando álcool, podem aparecer dificuld! 

doa do partida e de funcionamento do motor. 1\.lóm disso, 

rnuamo em pequenas proporções, o 5.lcool empregado na miatura 

ter .ii que ser anidro. 

Conforme a quantidade da álcool na gasolina h& nece! 

sidAde de correspondente adAptAçÃo dA doaaqom ar - combus 
tlvol no car~urador (mudança dos or1t1c1oa modidoros). Co; 

a dosagem ar - combuat!vol 'para gasolina pura ó da ordem de 
15;1 e para o álcool puro ã da ordem do 911, ra!Julta que o 

cArburador devtt receber regul~gom entro oatos valorao, de 

acordo com a porcentagem do álcool miuturatlo ~ qA&ol1na. 

Para que oa carbundores posaM\ ter uma re9ulagem ün! 

ca o detinidA, tanto para os automóYeia futuros como para 
os automóveis em circulação, 6 preciso que ao percantagons 

da álcool misturado À gasolina não aprosontam v.lri.:açõas r! 

gionais ou sazonais. 

Entre- as vantagens evidentes do uso do lilcool em mi! 
tura à gasolina estio: a economia de divisasr reduçSo da 

dependência da suprimentos oxternooJ aumento da octanagem 

da mistura carburante, dispensando o uso de chumbo totra

etila. 

No caso de uso paralelo do Álcool em proporções elev! 

das, tornam-ao necoaaãrias modificações apreciiveia nos mg, 
tores, essencialmente na carburaçiio e na compressão. .Aaaim 
poderão ser usadas a dupla carburação ou carburação para a 

gasolinA e injeçio '?ara o Álcool o adaptadas as taxas de 
compressão convenientes a uma determinada taixa de .dosagem. 

Nos mOtores Diesel a modificação aeri mAia simples. 

Consistirá. na adaptação da carburação do álcool, mantendo

se a injeção Diesel. NÃo haver& necessidade de mudança de 
taxa de comprassã.o nem de dosagem. O carburador fornecerá 

uma doaagom .1r .. iilcool adicional na proporçã.o pobre e a i!l 
joçfto completará a dosagem correta, funcionAndo como infl! 

mAçfto. 

Entre as vantagens desse tipo de emprego do iilcool(uso 

paralelo cm motoras a gasolina ou diesel), além das já C1t! 

das anteriormente, deve-ao incluir a possibilidade do uso 
da forma hidratada (969CL}, com a consequente simplitica.ção 

das destilarias de produção. 

A torcoira t'ormn de emprego do Álcool (como combuat! 

vel puro) pode se dar em motores convertidos ou um motores 

especialmente projetado& parA cate fim. Neste último caso 
te m-au, evidentemente, maior fleM.ibilidaclo na otimi:u.çõo 

do parâmetros, tais comc)l 

a) Opornçõo a taxas. du compre o são ulovadaa 1 

b) Posa1b1lidadu da uso da it•1oçio di rota, indiruta , 

ou dupla cArburaçÃo r 

•, ..... 
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c) Taxa da explmaiio di!eronto da taxa do comproasão, 

d) /\doqunção da c.S.marD do combustão, do avanço da i!l 
t'lamação, dns temperaturas, etc, para uso do iilc2, 

ol. 

Cabo salientar quo a forma hidratada (969GL) do etanol 

é a preforlvol paro. oou emprego como combust!vol puro, dev!_ 

do a desojabilidado do tlUClUi. do compreSsão m01.is elevadas. 

As Figuras :l.3.1 e 2.3.2 ilustram os resultados obt! 

doo em ensaios realizados no motor ~o taxa de compressão V,! 

rióvol do laborntóriQ do motoras do CTA •. No caso, o combu!_ 
tivel empregado .foi o ti.lcool anidro, devido ao fato do A m! 

xima taxa do compres silo ating!vel neste motor ser do 10: L 

EStão em nndnmonto, por contrato com a STI, os trabalhos do 

construçiio do um novo motor do tnxo de compressão variável, 

ospocinlmcnto projetado para alcnnçar taxas de até lS1l. 

Exnminõtndo-so as figurao nprotJontadas, nota .. so a e v,! 

dente vantagem dn fo1m!lia de curvas elo álcool sobro a da g! 

rravPA :z.:!.l · 

BolinA, no tocanta à potüncia, 'l'ranopareco tambóm a posaib!_ 

lidl\do do o o alcançllr com o álcool consumos osnoc!t'icos ·bom 

próximos aoo da qasolina. Aliiis, o doaompenho nbuorvl\.11") pnro1 

o íilcool oupora n1tidnmonta as previsões toórican cln :~oçõo 

antoriorz 30% do aumento do potência e 18\ do .::~umanto do co~ 
aumo eapoc!tico. 

!: 1ntorossanto tocar' ainda algumas considoraçõos 
raia sobro o emprego do álcool como combuut!vol puro: 

A 1njoção do álcool permite uma boa distribuição, pul 
verização o homogonizoção do mistura. ar .. combust!vol, Parte 

do calor do vaporizaçiio sori rotirndo do trabalho de compre!!_ 
sÃo, aumontonclo a oficiõncia desta, o parto oorii. retirada 

dns parados do cilindro, do pistão o dn c.lmara, cooperando 

nn r<'frigernção do JI\Otor, 

A possibilidade do aparecimento do fenômeno ,. tamrJo do 

vapor" ú iomota pois a temperatura do ebulição elo álcool 

do 809C. h gaoolina possui fraçõoo quo entram cm ebulição a 

partir ~o 409C, o que indica quo o 5lcool tem menor possib!. 

lidado t'!UO a qasolina do Zl.prooentar o referido íonõmono. Por 

E)!SAiOS COi·:?AR\TIVOS DE EI.S~Ll::.~ COi:U~ E ÁLC~OL ETÍLICO A'llDRO 
PO'é:CIA l~lw.\ E:l FU','Çk) :>A 00S.t.0~1 ctt>"::.t.'5i!VEL.fl.q,' PMA CIIFXA$ TAAAS ot CCf\P~$S)D 

,;r:\:,5 Ms · 

+·'·:·:r.±F 
(C\') :2 .... :O -·OO•OH~O; •• ~ 

·- ····- .:l.Li,. ,. 
o 

11 • : +~\:;~-~ 
10 0 ·~;:1~~~·;; .-~r.~~~·~· ~·-:j· l:f=.~~J 

0,04 0,06 0,05 ·0;10 o,u. 0,14 0,16 0,1!1 o,:o 0,12: 

DOSAO:t~ DA. H:STtnu, ... (CC~USt!VEL/.ut L"! Pt~) 

lo .. DOSAr.~ Q'Jr.ltCJ.!DTi: CCI~.\.."TA l'loi\A. Ch.S:It.l!:A 

: - cos~.c:" QO:t~:tc.o~:::..'T: CO!\OA ~.w. ALcoo:. 
ll~too'W~ P.EctXO DE ll!TO!IAÇÃO . 

rl.lnls~irio da lndÚ•frlo a do Comirc[o 
SICrf·1Crla de Ttcnoloola lndu:lrlal 

FICURA':l.l.2 
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outro lndo, tal fenômeno J?Od'l ser observado om misturas de 
iilcool .. gnaolina, pois ·~1ostas h& formação de misturas azeotr§. 

picas com baixo ponto de ebuUçlio. 

O álcool qull tocar o.s parados do cilindro ainda no ea 

.ndo liquido, não aproaontll o problema dn. diluição do 6le~ 
lubrificante porque o álcool é mau solvente do óleo, e&p! 

ciolmontc o álcool hiclratndo. 

Umo. preocupação muito frequentemente aventada ó a da 
pnr.onça do vapor d'água nos cilindros que arruinaria o mg 
ter. Esta preocupação não devo existir, conforme comprova 

çõos oxperimontaia o pala observação de alguns fatos roais: 
Nos mo toros a gasolina, oo gaaos do escape tõm 9 vozes mais 

ÚtJUol elo que a a a salina existente nos gases não queimados. 

2.4 - Tran!lformnção do Motores para a Utilização do Aeool E

t!l!co como Combust{vol 

Em principio todon os motores a combustão interna po 

dom utilizar álcool et!lico como combuat!vel e esta utili:z! 

çSo nará tiio maia eficiente quanto moia profunclan forem as 

modificaçõon noa mesmos, 

A fim do ser viaunliznda a profundidnde das madific! 

ções, foi olnborado o Quadro 2.4.1, (*) onde não mostrados ou 

principais Itens mocUficadoa o o custo ostimndo dootao mod! 
ficnçõoa, 

(*) Os custos deste qundr.o se referem ao programa do modif! 

cação o n convorsõea da motores já fabricados. 
Após o ostabelccimonto das modificações necessárias, os 

motores de produção terão pequona alteração do custo em 

rolagiio nos convencionais. 

MlOIPICACÕP.S NM MOTORES PARA USO DO l\LcOOL 
.---

TI ?0 Do COnBUSl!VEL OESCRIÇ~O DAS 110DIFICAÇOES 
CUS,TD I:IICIAL ESTIHADD 

DE Ct111VERS~O 

:tfsturils d~ iilcool- Uso dircto nos motores atuais Desenvo 1 vimento: 
qilsolin.1 atê 15:: da sem modif1c.Jções Crl o 
iil cool cn volume Conversão do motor: 

CrS o 

'·listuras ele ;ilcool- .. N011il calibracdo do carburado r . Desenvolvimento: 
gasolin., cem r.:ilis ela me~ml peça bâ5icil co.'il troca d 
15~·~ de 51 coo 1 em vB_ orifícios calibra:!ores. crs.240.ooo,Do 
1u~e .. ,'!.dapteç1'o da ta:<l d~ ce'Tlpres 

s~.:~ !..tl:l~:nt::) p~lJ diminui:;Sõ Con•1ers;o do motor: da cam.:~ra da combustão 
·llo•~a calibraxão do distribui 
dor de ignlçao. - 3% do valor do veiculo 

Álcool ctllico ani -rlova calibro1ção do car!lur~dor Desenvolvimento: 
dro ou hidratado Cr11 peça nova ou modificada funda 
motores bãsicoc; • mentalrn~ntc, cem I?O:>sib1lidã crs 2.50o.ooD;Do 
g.:1solin/\ de da uso d~ injcçao -

-Novo coletor de admissão com 
aquecimento l!dequ<ldo e forma Conversão do motor: 
ideal para distribuição de 
rni s tur.J adequ<1da 101. elo "'alor do veiculo 

.. sistema d~ nqu~cir.1~nto eltitri para car~uração 
co pilra pürtida i1 frio . -

.. tlova cal··ibrasão da distribui 15% do Vlllor do veiculo 
dor .do igQiçao - par' jnjcção 

.. sistema de alimentaçiio de cam 
bust'fvtll adequado p.:tra n utT 
liznção do ãlcool - Industria 1,1 zaçiio: 

-Sistema para aquecimentO do 
nr de ad:niss'Do • Utilização de mS'qufntts 

.. Aumento da taxa de conpressão axtstentes com modifica 
pelo uso de pistões com altu ções de ferramental i 
ra de compressão t.d<lqU.ldJ e7 gabaritos de controle. 
ou rebaixamento do cabeçote 

~lcnol ctilico ou Desenvolvimento de 111 motor Trata .. se de desenvolvi 
gasollnn cspecl,ll para uso s~letivo de mento completam~nte nõvo, 

Ülcool etllico ou nasol1na c a estimativa da cus to 
(Taxa de comprassSo variãvcl) equ1vllcria PO custo de 

desenvolvimento a produ 
çiio de um motor completõ. 

Uso s imultRr.co de ·tlovo coletor de ndr.~is!tão Desenvolvimento; 
5lcool ctíl ico c .. flrl,l)ltnção de carburador ou CrS 2.DOO.oOO,Oo 
Õlco diesel cn mE_ sisLL>tn•l de injeção at.llctonnl ConvcT'são do motor: 
torl.'!s [lll'~t'!l -Oispo~itivos de controle 15: do preço do motor 

I ndus tri i! li :uu;~o: 
Vtfliz,lçilo Ue n1Üqu1nas jã 
c~i~tr.ntc:o co,,l rocccs!;idd 
de d(: fçrram~ntal c oa~I 
r I tor. novos, 

-

3. OPCÕES BllASIT.EIRAS PARA O l\LcOOL 

3.1- Critórion de Selociio do Matóriftft Primas com Vistas 

Industrialização 

O Álcool et!lico obtido por fermentação pode sor 

fabricado a partir· da qualquer matéria prima que contenha 

hidrato do carbono (amido ou açúcar>. Nos a tua is 

tecnológicoa, porém, o empreendimento industrial 

de cortes fatores básicos, a saber: 

ent'oques 
dependo 

a) abundância da matéria prima e possibilidade 

de escalAda da. produção .1grlcola om condições 

do rentabilidade 1 

b) custo da produçãoJ 

c} porcentagens do hidratos tle carbono tormento! 

clvois, diretamonto ou l\(IÓIS convarsio1 

<1) possibilirjade da aproveitamento dos rejeito!J 

do processamento, resultando, inclusive, em 

efluentes não poluitivos. 

Consid,~rando especiticamente o processo de indus 

trial1zaçio, naturalmente as matérias primas contendo açª 
c~u: (caldo de cana, melayos) oferecem vantagens evidentes, 

dado que, no caso, a simples diluiçiio conduz a um meio pró 
prio À ferment1ção, anquÂnto que as substâncias amilácoa; 

oxigom urna etapa intermediária do transformação do amido 

em açúcar fer~ntosc!vel. 

A indústria alcooleira nacional, À baso de for 

montaçiio do melaço do cana, está solidamente implantada ; 

existit:ldo, inclusive r-mpresas para projeto e fabricação e 

montagem de maquinÃria 100\ brasileira. Medidas já impl! 
montadas, como a autorização para o funcionamento de de! 

tilarias autõnomas, utilizando dirotamente o caldo de cana 

p~ra a t'Õrmontação alcoólica, constituem já, umA primeira 

programação de oscalada do produc;io de &lcool. A elevação 

da produtividade agr!cola em toneladas de canalha vem se~ 
do objeto de esbXlos , procurando-se resolver o problema P! 
.Lo lado genético, dado o alto custo dos fertilizantes. 

3.2 - ERtudo Cr!tico das Possibilidades de Aproveitamento 
de Novas Matér'ias Primas e Expansão da IndÚ!:trias iã 

!!2.1~ 

A demanda de álcool prevista, é, realmente, coni'Jid~ 

rãvel, llb&mo porque o aumento da exportação de iilcoo~ (ce:, 

cc de US$ 3 milhÕes em 1973 e cerca do US$ 20 milhÕes em 
1974) õ outro incentivo ao aumento da produção. O destino 

prioritário da produção de álcool deve ser, no entanto, o 

mercado interno e outra não foi a decisão adotada pelo ~ 
verno, ao incluir como tema no II PND a mistura de álcool 

i gasolina. (ver capitulo 1, 1 tem 1. 3) 

Em relação a utilização maciça da cana como mat~ria 
prima, é necessÁrio considerar diversos fatores pertine!!. 
tes, como: a produção do açúcar, com excelentes possibil!. 

dados do comercialização nos marcados externo o interno ; 

a promissora exportação de melaço (cerca de 22 milhÕes do 

t no valor de US$ 54.000.000,00 em 1974) para rações o O!! 

tras opções rontáveisl o custo da nutrição artificial, i!!. 
dispensável no caso da fermentação do caldo do cana, 'r2 
dAs estas consideraçÕol:i convergentes no sentido de dit'!. 
cultar uma polarização para a produção do Álcool de cana. 

Em virtude do. maior quantidade exportada e dos el! 

cados preçol!l obtidos no exterior, o Valor dao exportaÇõas 

de álcool e mol residual, em 1973/74, atingiu a um Indica 
percentual do aumento, cm relação ii sat'ra anterior, de 

187,09 \. Constitui realmente óbice consider&vel invo:_ 
ter esta tendência tão boniifica oo progrAma do exportação, 

retendo o álcool e melaço de cana para o mercado interno. 

Um grande programa de incremento da produçÃo de é! 
cool devo incluir, Alóm da cana do açúcar e seus suiJ- Pl."~ 

dutoc, o aprovcitnmanto do outros proâutos agrlc,..,l.,,. o~ .. 

oxtonao cultivo no território nacional o Roua rcsr ... ·,,,., ~'! 

duatriais. Modidao neste uontido. redundariam, inclun,h 
Vlill, am decidido apoio à. agriculturt\, posoibilitandn 
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nprovoitnmonto Cio grnnrlcn suporflcias do torra, corr.o os 
cerr.:.doo, imprõprina' .5. culturn dn cnnn, mas adoquttdo.~n .10 

plnntio dl\ mandioca, por exemplo. Cm rolnçiio ii aiat.ribLI! 

ção do Slcool,ponto importnntissimo c:lo programn de ocono 

mia do divinns, or. bonat'!cioR norinm conaidorúvois, dncla 

a poRsibilidLu.lo do protluçiio loclll pnra connumo im~dinto , 

cm rogiÕcB onde, ,,tualm~.mto, n utili:~:.:~ção do lilcool é 1!! 

lJOAcibiU t:ada pala tlj stlinc1o1 iin dcntilnrinD, quo trnl1~ 

lham com sub-produtos- da cnnn. 

Matúri01oo primav do origem agricola, com olevaUo t2 

or do mnitlu, oxiutcm c1n ubundü.nch uu Jlr,nsil, 9ramlu pt:~ 

dutor do m:.mlirJcn, milho, arroz o, om potoncia.l, du bnt!!_ 

ta doce " ou troa fcculontos. 

Nol ntuv.l fnuc ã,: dto custo do tortilicnntoo, a mil!!. 

di oca l'lpnrcCC como oxccloJ\tO ma térin prima pra a produção 
de álcool. 

Em ralnç5o ao milho o arroz, os coroais AV.:lr.iado9, 

grãos quobr.:ados c rcfuqon podem ser utilizndos como mat2 

rias primas pnr.1 n pro(l'Jçiio de Slcool. J\ batntlll dot;"o, t·!2 

bor.l niio soja cultivnd..t cm 1.1rga escala, nprosonta como 
vantal]om um rSpido ciclo do proc:Suç4o. 

Como rcslduos llproveitSvl"lis, além dos rosult11::tos do 

indústrias do llcnofic: 1mcnto Ccx: !'cculitrias) oncontrilmos 
o rncsocnrpo do coco bab::~çú, a.tunlrncnto pass!vcl do nprS! 

vcit:tmcnto pelo procenso moc1orno dt.' quebra. A riqueza 

cm nmhlo deste matori-:~1 (65\ em média) o:~bre perspectivas 

ao sou cctudo tocnolÓ')ico, visando obtenção do .1mido, nçQ 

caroc u, por formcntnç.1o destes, uma seria do produtos, l>! 
tu"ndo-so cm primeiro plilno o álcool etilico. 

Cabo considerar, ainda., que o aproveitamento de 

resíduos industriais representa l& solução dos probl.::rnns da 
poluiçSo c da imobilit•,;>, -:1o .i;r,..M em r'"'9tNt"' v;.loriu.'Ul1\s 

(no c.Jao de adoçSo do método moderno de produç3o elo protof 

na p.:tra rações). 

,Em tcrmcn5do rendimento, ll c;rrando riqueza cm nm!, 

do dao matérias primaa. considcrllld:ls conduz n cifras clev~ 

das. No Quad_r.~ &5o resumidos dados do rendimentos em 
ãlcool nnidro, confliderando o t.rl.Lbalho daa mlltárias prirMs 

realizado cm n!vel condizem te com o avanço tecnológico no 

.sotor, 

A disp«:,nibil i dndo das mitt.érias prlmas rolncion!_ 

das no quadro llcima é considcrSvcl no Dt-.::wil, 

Considcr:anclo " volume dn demanda cnorC)ética,ilu!, 

tr.:&clo no c a pi tu lo 1, ~-orõm, não ó v5.1ido condicion<~r a 

1-U:O~fl.'olr.Li:IÇiio U:t <:ucnlat~.L Uo ~L·oduçS:o de ii.lcool à oxclun,i.va 

utili~~o~çiio do caldo de cana. o .~o mel. exausto~ quando n CO!l 
ccnt.:rnyão Uo carlJoitlrutou cm culturas extensas de outras 

planta~ é t5o clovndn. 

o nrnsil apr. :senta ., maior produçÃo mundii::-1 de 

mandioca, mal aprovai t<~dn o com problemas n.:1 oxportaçllo do 

ümido, r:ão só n mngni tude da produç5o, mas, ainda o princ!, 

pnlmcnto, n posoibilidnde de cultivo cm corrll.dos e corr!! 

dÕos, impróprios .:10 do oJnvnlvintcnto da cann, favorecem fi~ 

brcmilnc.Lrn .'1 oRcolha du mandiocll como primoirA matórin pr!, 

m<l a r.or conoitlllrnda no pro9rnltlil "ltlcool do amido". tmbora 

a produtividndo por hectare nucusuitc uma suplemant.:tçli:o de 

"duUuti (e~pucirLlJu<mto fouídt~doa) po.ra 01t.ing1r n!vois mais 

ulovadoti, uo oxigúncia:· rin m.:1ndioc:l om rolnção ao solo sS.o 

modorad;,.c, aprc.•sontando a plnnt.:t, ainda, roDistência &s 
pr.:Lgas. 

Constituiria estA opção , do&sllrto, uma vllllg, 

rizllção do torrns pobres, com a aubsequento elevação do 
pndrlio do vidn dns rogl.Õofi beneficiadas. 

N5o cnbcm, tD.mbóm, no caso, pondor«ujÕCs advor~ns 1nv9, 
cnndo o vDlor do mandioct& C'Omo alimento : in naturll ou sob 
l'l formll de farinha a mandioca Ü cxtronw.mcnte pobre 1.1m pro 

toin~ (1 a 2!.), ""'JU•lnto que os rcr.Iduos do procc~srunonto c 
d<L fol'I'Lll dn ÍPrrnontnç~o alcoólicn, quando niio lLUotuUo~ pro 

ce~Lflou de hltlr.úliuo ~noamStica, fi~O t.:otCLlmontu nprovuitª 

voio como rmtiio nnimal, com ofoitoD favorÁveis ii produçftode 

cnrno, leito a gorclur,l. Trntu-oo, então, no c.1co, do u1n n~ 
mt>nto do vn.tor lllimont!cio dn m1md1oca in vivo, poln rec!, 

clltgcm nou animAi o com todCI&' O!l bono!Icios lldvindoo do onr!. 

quacimr.mto proteico dn lLHmontoção nas n•aiõcs cl:lrontoo. 
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lll Pr~ ot.tt~c. • ~ot•HLr <~~Cri l!-,011/H )(,, .,., ~uellltD 

CC! fi'"'L"t I•!IIIIV<t~ A hllnh" ~~~ -~~Art><• 
AII•<ÔnCLft d•• <14<1<1.1 JO<hrlun .. u nu -n~n 

(1) l'rtÇit dtt lkiJ~<I/Nnroi<'~IO 

161 Pr•ço do ('rl>trn/~111 
rn ruço fiO r~unA 

I&L rr..;" nc.c .. r:. 

!'1 l'r~t"• 11~n tll•~·..,l~ .. t~ r.,"""'"''"" ol• I• ··, 
CLn)l'rtrt;n~.,. IOU' .. •'" <la aa 

4.1 • Indú:;tri~ Jl.lcooloirl!. da Cnnft 

l&õlllltí,;~ 111 1114Jwoa , 4t c~"''" I• 
$t"'lll k1 4t Tuotle<,jlt L""•""'"'~ 

A protiuç;io Uc- aqunrdontc data dos primeiros tempos 

c:oloniaiG, tondo jS oXiCJido, pCiuco~ .1no:! .1pós n doocobe_:: 

ta do Branil, a iltcnção do::o ~ovcrnos par.l a solução do 

naus problomM;. A concci tu.1ç::io da íermc:.mt<u;iío do C.lldo 

c sub-produtos éln cann como indúRtria alcooluira decor_ 
rc, entretanto, do apt~rccimcnto do dcmlincla pondcr.ãvol 
nos r.:~mos indu:.trt.ais do bobid.Js, produtoR aliment.Jrcn, 

farnlltcêuticos e outrou. ·•:A produção, atõ 1930 qmoo tota! 

menta rc~trit.a ao álcool rctific.:.do, nprcscntavn buix.:t 

qualid.:~.dc '1m consoquCnctn doG proccsoo rudimentares de 

!crmontllç3o c dcstilaç.~o, contendo o álcool .lltos tcorea 
de impuro~.lfl, como Sci<los or,;5.nicos, a.ldolclos c 5lcoois 

super leres. 

No início <lll dÓCüdn do 30, foi dccrot<~d.J a obrig~ 

toricclado <1::~ ü<liçiio de 5~ dt! álcool ii g.:tsolinü importt:.da'. 

A politica do corburanto OlLCionlll motivou .:1 produç.lo elo 

li.lcool anidro, favorocidil ainda paln rouoluçf\o da Comi!! 

niio do Bstudos sobre o 1\lcool Motor (*) no sentido do .!::! 

t11iz~r o 5lcool ct!lico na dofcon da imlústria açuc.:~.rc.!, 

ra, En.Crontnv.lm os usinciros, ,; Õpoc.l, grnvo crise do 

supcr-produç5o, pois os ostados P7"odutorofi, com on prg, 

ços do açúcar doclin.lndo n n!veis uxcostJivnmontc büixos 

e morc.Jdos da exportação tornados cada vo~ mais inncc:su! 
vais pelo hiato tecnológico exiatcntc entre noaso9 mét,e 

dos o m.1quinÕ.rin do produçiio o as dos dcmaiu pl.L!nos O,! 

portadoras, foram comnalidoS n acumulnr cttt:oquos consid!! 
rúvois do açúcür trut:o, sem po:3sibilid.ltles tla aprovoit!!, 

monto renttivol c amo<lçatlos de deterioraçSo. 

Em lt;~ du junho de 1933 1 polo Decreto nt;~ 22.789,foi 
criado o Instituto do Açúcnr e do 1\lcool, cujn organização 

residia em dois pontos fundamentais I a limitaqão da prod~ 

(•) l'ort. do 04/06/1931, n.:1 Paatu dn /\')riculturo. do GovQrno 

V revisório. 
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ç4o da nçGcAr o a transt'ornuutlio om ,álcool do açúcar produz!, 
do em excesso. 

A defesa da produção canaviaira or11 atribuida a grA!!, 

doo destilarias contrais, gllrantindo n colocaçiio dos exces

sos das safrao pcln tr.,nsformação om íilcool destinado à l!ld,!. 
çiio ll qnnolina. 

Regularizada a situllçiio dos ootoqucs de açúcar bruto 
o modernizado, cm grande parto, o pll.rqua açucareiro c alcog 

leirCJ com auxílios governamentais através do IM, a prod~ 

çiio do iilcool otUico é realizada l.ltualmonto cm sua quase 

totalicladc, polll fermentação do melaço. Não !oi passive! 

atingir, no entanto, a quota da álcool anidro nocossária à 
satisfação dlls injunçõcs clll lei (pelo Decreto nQ 59.1!>0, de 

29/04/1956, :foi aumentadll para lO\ a porccntngt~m máximll do 

OUAORO 4.1.1 

álcool ot!lico a adicionar p11tt1. obttmçâo cl.n mintura e~u.'b!!, 
ranto), 

A !im de situar cm proporçÕAD oxatllR a def.iciõncia ,2. 

xiatento no sotor,trMscrorolo.<J rn I)JI'I:lro 4.1.1 clndos rulAtivos 
às 5 (cinco) últimols safrus. 

As sans!vcis oscilaç~os vcri.ficucltr.s nll procluçiio do ál 
cool obedecem no maior oÜ mono r esgotamento dos mr.lnços, vg 
rificaclos om razão das flutuações do preço elo açúcar no mar 
cado internacional. Em geral, no ontD.nto, a proclutividado 

da indúRtria alcooleira niio ó olovadn1 a hetoro':)oncidndc dos 

n!veis técnicos de produção o aparelhagem nas destilarias 
brat:iloirac, com forte incidência do' instal.Pçõeo inadrqn~ 

das o obDoletaa, é responsável pelo rendimento móàio .1pcnan 
razoüvel, do melaço fermentado om álcool, 

~LCOOL Aii!ORO ENTREGUE T.S COMPA~HlAS ~E GASOLIIlA, PARA li!STURA CARBURANTE 

liAS CINCO 0Li!MAS SAFRAS 

R E G I 0 E s 
SAFRAS 

t~ordeste 

1969/1970 7 167 973 

1970/l97i 13 345 217 

1971/1972 11 398 854 
I 

1972/1973 4 848 332 

1973/1974 . 
1974/1975 (*) . 

(*) Estimativo 

4.2- Indústria Alcooloira .:., Mandioca 

A partir da década do 1930/40 as crescentes ~xiqt;!! 

cias do Polis, em termos do combustivois liquides, l\liadas 

ao desenvolvimento de indústrias como as da bebidas e pcrfB, 
mar ias, conduziram ao raconhocimonto da necessidade de prE_ 

duzir, além Qo álcool oriundo da cana, álcool do cereais e 

tubérculos ricos em amido. 

Apresent~ndo-so a mandioca corno o tubérculo mais ind! 
cada parz:~ obtenção do álcool, pela possibilidade de cultur,l 

em 2onan extenaisaimas de solos pobro:s (cerrados), dada sua 

pouca exigência cm relação aos parâmetros de tort111dada, sua 
forte rcsiattincia iis pragas, e por tratar-se tlc cultivo di!!, 

uominado cm todo o Pais. Surgiram algumas indÚAtrins, na 
m~ioria do pequeno porte, localizadno em s:io Paulo (SAillA,S.e, 

cieclatlo Anônt.ma Indúatrias ReunidAs do Amiclo, em Soro cabo, c 

Dost1laria da várzea, da Cia. Nathan) e no Rio Grande elo Sul 
(::~i1o .SobaAt1iio do Cd e outrl!ls). 

·Não cons1deramoEJ neSta· ro·l'açli:o, obviãmentC·i -as pecjU! 

naa instalaçõeA doméqticaa para.fnbric;:açao d~ " tiquira'~ 
~agunrdente de mandioc.a) locnlizadas principalme~nte no Est!!_ 

do· ao Maranhno. 

Além do rcconhacimento de constituirom os amiláccoo III! 
tódas primas de excelente rendimento, existia ainda, ii óp~ 

ca, o poderoso incentivo do conotituir o iilcool do mandioca 
e do coroni11 produto du ol(uçlio parolo por.fumos o bcbitlnu, d!!, 

das uunu ca1.'Botor!st1cas elo álcool fino, racm trnços do oclg 
rou agrt,auivos conduzindo- ao. dc.avirtuamonto dos 11 houquets". 

Rio 

9 15o e5o' 

12 563 502 

13 221 144 

11 441 3ryc 

. 

. 

llnidod•· litro' 

B R A S I L 

São Paulo Volume 
Porticipoção 

na m1stur:-a 
. 

35 428 389 51 747 212 o ,61 

203 43~ 456 229 333 175 2,45 

319 254 153 343 B74 151 3,40 

359 740 866 376 030 590 3,46 

247 210 578 247 210 578 z ,10 

250.000 000 250 000 000 1,99 

Distingue-se, a~r.!m , Msta fM>c hhtóricn d.t indÚL 

tria do álcool deo mandiocn, entre lls dCcü.do'Hl elo 20 o 40, do 

um l;ulo dostilllri.:~os vi~.:tndo suprir an indústrius do perfumes 
o bebidas, sltuaclas cm são Paulo c Rio Grande do Sul; o, ele 

outro lado, pretendendo já, com maior nr.tplitmle de Vl.são , 

contribuir à resolução do problcm.::. c.uburantc do Brll!.il, a· 

Usin,, do Alcool Motor do Divinõpolis, no f!stado de Ninas G~ 

raj a, !lOhre ., qual so1.·ão cxprmdidJs maiores considerações, 

dada a sua importância come inicineiv.t pioneir.:~.. 

oovou-so a implantaç5.o desta usina. ii Cnmp.;mha Econôm! 

ca do F.ntado de ~tinas GorLLlA, orgAniz:ad.:l pelo cntüo Pras! 

dente Dr. Olcgãrio Mo.ciel, para impulsionar as Atividlldcs 
agr!colns e induntricis do Estndo, visnndo utilizo.r c.~rundes 
cxtcnBÕas t.(trrito:r.inifl niio cultivadas, como eH; cerraclo::o 

corradÕE"s nas vizinhnnçaa do Divinópolili, Carmo d.:t ~tatn ,r.tc. 

A uninn de llivinópolitl foi mont-adn com (lquipamonto nl~ 

mão 11 Cohe:~r-Crinuna-Snxe 11 , ut111z:amlo, na otLLpn de hidról! 

se, a oacnrificação polo mnlto ela milho, com co.pacidado p~ 

rn 5.000 litros diários do álcool ratificado (96~ C.L.). De 

1032 a 1942, produziu um total dG 5.268, 700 litros, com cf! 
ciãncio módia .. dD i'ormentaçio· do .92\, ·Contava, inclusivo 

com assistõncin técnica Cto lnNtituto N,lcionnl 'lo Tucnologia 
u concedia cstligios exp,rim~:tOtais. 

Como explicar .que n ind.G.s.tria. do Slcool do 111nndioc.,, 
cfotivttmontc instlllada cm Divinópolis l: com estudos tocnol§. 

gicoa ro~l1zt1doa, tcnhü ticlo nun~l í.'ibrlc.lu fcc)l.,J.nu ou du!!. 

tinaclaa uo trnbnlho do outr:no mntlir.itw prJmlll.i ? nur<ultu n 

2A, Cuarrn Mundial, inclunivo, fábl."ican pm:n Ucool do ma_!! 

--- ----------------------------·----



6106 TerÇI•ftln 21 DIÁRIO DO q)NGRESSO NACIONAL (Seçlo 11) Setembro de 1976 

c:Uoca., sondo trõs (3) no F:stado do Rio de Janeiro o umA no 

Eatado do Maranhão, toram quaao completamonto montadnaJ nem 
chegaram, no flntanto, a funcionar, pordondo-11o complotamen
te a rr.aquinária. 

A cnuaa predominnnto do abandono de Atividadca foi, 

fhlm düvida, a compotiç5o Ava.ssalDdorft, devido ao aUmento O! 

pononcial dn pro,luçiio do álcool do cana, consequõncia do 

pl~no do IM para do!eaa do. agro-indústria açucnreirli..Aliou 

""lO no. aumento do produçiío n molharia da tecnoloqia da fo_:: 

m.antnç3o fJ doatUaçGo, resultando em prolluto üe oXcelehta 
quol1dnda, cdoquado D.o uso nas indústrias de bebidaa e pe::, 
furmnria. 

Por outro lado, a otopa crucial do proconDmento da 

l'ílolnclioca, ou seja, 4 hidróli•o do amido, era semento reali 

2lu.l~, na inüú~trin cla época, com mdto do milho, de dificiÍ 

consarvnçiio dAdA A facpidnde do contaminação que oferece 
ClT• climll niio muito frio. A indústria do álcool do nmndioca 
tnm})Ouco contava com itpoio operacional qualifica~o, visto 

11:Ío cxiotir, então, a atcnr;ão ora dedicada 

formnçolio de tõcn.i,cos fim todos os escllllÕos. Com a diminui 

ç~n d~l lllOTOndo, J:!Uln prrfcrõncin aaao ao produto mau bar~ 
to u uu obtcnçiio lil'tl~ :tiictl, "'! com o fttlecimel1to do sau gra~ 
d1:t ir.'lpulRiQnr.dor, Dr. Antonio Gravatd, a usinll de Oivinc:..p~ 

lis cerrou suas portns. 

Devo-se conniderar, ainda, que durante algum tampo, 

com '' tmplant:nçiio doe Pelos Pntr,quimicon, houve carto t! 

mor inclusivo em ralação a indústria da d..1o:-o~·l rlc ~~.\1'.1 C'lb~.!. 

cln pur !urml!!nt.açõ.o, Acroc:Utava-se, ent5o, na maior eAtnbi

l•uiHlt• ela proço do álcool hbrf.cndo pOJ:' s!ote.so, a pArtir 
do etilono. 

Todas uatlls conaid,oraçoos o·xp1icam amplnmenta a dos! 

tnnçiio e virtual esquecimento dC'I úlcool de mandioca, com ex 

ttnç5o qrndud das indústriaf> do rnmo. A installlçii.o d; 
SII.IRJ\, um Sorocnba, funcionn atunlmente emprcqnndo o milho 
como ml!.téria prima, para obtenção do álcool de alt.o preço, 

UMdo como diluente de "mnlt sauco 11 (conccntrndo do u!sque). 

4,3 .. Low:sn•~nMontc,,Tâcnicos e Pesquisas sobro Tecnologia de 

~~.!.:.!!. 

Quando, ao inicio da décad~ de 30, foi lançada a poli 

tic:m üo eurburante ·nacionnl, zipoinda pola leqisla~tiio, · ji 
contovn a masmn com sólido ombasllrnonto tecnológico o re:Jolu 

çÃo do d1vor.son problema~ que diÍ'icultav.lm, . .:tõ entÃo, ; 

aceit4çÃo do uso do 4lcool: am'l923, a mistura carburante 

const1tuira tem5tiC4 ·de pesquisa na então Estação Experimo.!l 

tal do Combust!veis e Minú.rios ·(hoje Instituto Nolcional de 

Tocnologin), onde foram realizadas, por Ernesto da Fpns·eca 

CostA c colaboradores, u~ sl;rio de experiências sobre o 

comportamcnco real do álcool nos motores de explosão. 

Prossotjuin~o nostn linha de investigação, foram rea

lizados pelo Engenhoir~ Eduardo Sabino de Oliveira, no ln! 
ti tu to Nacional de Tecnologia, ensAios de grnnde alcance 

tocnológico, c.:oni:I!EOtindo, nas próprias palavras do posquis! 

dor, em 11 Bt~is anos do os tudo a sobro o aplicAçÃo do nlcool 

non Hotorou a ExplosE.o, nos lnbora tõrios da Escola Pol.!, 

túcnic:! do Siio Paulo e do Instituto Nacional da Tecnologia. 

do Rio, nbran\londo, neote Último, 6.875 ensaios registra

doa notl livros competen tcs, niio estnndo incluldos as provns 

do eutrAda.a (cerca do 3.000) C]uando oste Instituto orn Ri! 

plou Esto.çiio t:xparimonto.l dtJ CombuDtiveio e Minãrios". 

011 roaultadoa desta cxporirnentnção intensa, realizada 

com dQUicAçiio e entusias1:~o pelo Engenheiro Sabino do Olive!, 

r a o colabor~:~.doros, com o decidido apoio dq Di rotor do INT, 

Fon.111oca COHta, estão conaubstanciacloa no clS.ssico " Alcool 

Motor o Mt"' ··ores do Explosão 11
, publicado em 1937. 

O 1ntcrneau doa pasquisaclorea brasileiros na produção 

de álcool A partir da mandioca ú demonstrado por tr:!.bnlhos 
como 011 d.a 'l'oixoirn e Andreoaan 11J\lcool etilico de mnndi2_ 
ca", JAyma Roch"' dt.. rümoidtl .. ,.,lbrictu,ão clc âl.cool de mandi2_ 

ca 11
, C. r., '1'o1 xci ra '1Produção do álcoOl do mnndiocn" e Elo! 

aa D, Nrmo "l~ntudu aobrc n mandiocn 11
1 todos incidindo OHP!. 

cificrununt.u sobro a uxpurimantnção o oscolha doa procoouoa 

do hidrólioe, com aubaequonte formontação doo maios hidrol! 
aados. 

O Inntituto Nncionnl de Tecnologia, atravõa do sun D.!, 
vioão do Formontaçiio, do há muito vom invostigando a trnn! 

fÓrmD.ção bioqu!micÁ dA mandioca com ospocinl atenção. Já cm 

1934, cm conforõnciD. proforidn no INT, o então Diretor da 
Divisão, Professor José comc:ta do Fl'lria (falecido), disco.=: 

rondo sobro as fontes da proUuçiio àe iilcool o tecnologia a! 

cooloirn da mandioca, nprosantD.va as conclusões do estudo 

roalizD.do por Rose o Mac Millen 1 a quantidade 

do açúcar consumida por qualquer povo ó insuficiente para 

fornecer 08 melaços no'coaa&rioa a produção do combustlvollf 

quido o do álcool industriai que necessita, Co~no caminho ·P! 

rn a llutosuticiõncia energética aparecia ontiio o amido - no 

caso do Dracil, obtido da mandioca - como opçÃo digna do D! 
tudoa em profundidade. 

Prosseguem no INT, as pesquises aspoc!ficas sobro o 

assunto, com o trabalho de Do Giacomo "ERtudos sobro mucor! 

noas o sua aplicaçiio a formontnção alcoólicn dos amilScaos·~ 

Ao rea.tivar As pooquisas no sotor, conflidorou o Mini! 
tério da Indústrin o do comiircio que, nD. atual conjuntura, 

just1fica .. so amplzuncnte um programa de dimensões nacionnis 

para produção do Álcool do mandioca. o imperativo da crise 

energética 8 a mnior determinante, sem dúvida; c, om termos 

amplos do processamento, a fermentação para obtenção do á! 
cool reassumiu as cnract"'r!sticas elo técnica preferencial , 
coqitando .. so, inclusive, em simpósio realizDdo M .1:.'\U'opa(*) , 

de t~Xplo.a..a.r zon.:u .. cxtc'1slJB mn pt~Iscs da América do Sul, p~ 

1·u cult !vo dc> plantas nmil1i.coas o subsequente obtonçiio do 

álcool. 

t natur,,l quo a tecnologia nacional estojo ntcntn às 

enormes posdbilidlldos do Pois no actor. A Divisão de Açg_ 

car e l'crmcntnção, do S'l'l/lN'.I..; realizou recentemente os e.! 

tudos ".ltlcool de mandioca por fermentação continua,. o "H! 
dróliso enzimática da lMOd1oc:a", dosonvolvcndo mó todos do tran! 

forrMÇão do amido do mandioca por enzimas (purificadns ou 

sob a forma do farelo atJ.vD.do), prcccsst~.monto moderno cond.!: 

zindo D excelente rendimento em álcool. 

As conotações s"ciais do programa são oobrcmõ.'lnoira i!!! 

portantes, mormente em considerando a atenção dodicadd pelo 

atual Governo ii melhoria das condições do vida do homom de 

campo. O aprovoitcmento dos cerrlldos, D. intensificação do 
cultivo decorrente do pieço compensador o ostiivol, A multi .. 

plicaçiio das possibiliclados do emprego, inclusive com nivol 

operacional mais elevado nas usinns, o progresso odvinào clo 

combustivel farto em núcleos populacionais interiorizados -

oão caracter!sticns roais do projeto de produção de ã.lcool 

da mandioca, conduzindo ao maior entusilU!IO na realização do 

pesquisas tecnológicas sobro o toma, o so enquadrando nos 

objotivos do. Secretaria de Tecnologia Industrial do lo~ 

to do "sementes do industriali2aç5o" e formação do "ilhns ~ 

nõmicas" no território nacional. 

5. O QUADRO DA MANDIOCA 

S.l - Introdução 

A. mandioca é um produto vaqotnl larçynmente consumido 

polas populações pobrou, principalmÕntc no. 1\mérica Latina, 

Asia o Âfrica. Seu uso mais importante nté o presente n12, 

monto é na alimentação~ Es.t:im:l.tiva da FAO indica que cercA 

de 55 milhÕoo do toneladas, de umn produçiio global anual 

do 98 milhões do toneladas, uiio consumidat:s polo homem. E!!, 
tudos recontes (*) projotnm para 1980 um conoumo humano de 

cerca do 71 milhÜes do toneladas, A raiz do mandioca ap_!! 
sar do sor uma fonte do calor!as davido no sou conteúdo em 

carboidrntoo ( 20 .. 35\) é pobre cm proto!nns. Diversos siio 
os progrnmne oxhtcntos para enriquecimento dos pro<lutos 

(*) Moctinc; Rcport on 11 Projocta And prospoctc in in<.lustrial 

farmontntion", Mnnchuutor Univcrai ty College ,March 1974. 

(*) Phillips, T. P., 11 CtlDHUV.:l Utilization and Potont1nl M..1rkots 11 

c:nw!o, 1974. 
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elo mundiocn, embora atunlmonto jli. tenha sido oncontrndua 

vnriodndoo com ntó 10\ cm protoino nao raizco. 5.2 - Produçiio Mundial 

09 ror.Iauos du induutriulizaçüu dn nldndioca, a a pr2 
pria rniz, siío uslldoc cm ração animal. A parto aérea da 

mnndiocn, por ao r rica om proto.Ínao o c~trotono, conotitui 

uma boa fonte do nlimontaçiio animal, sondo suao ram1ut o t'g, 

lhns já utilizacllla om alguns pa!sas na alimontaçiio do 9!!. 

do. O teor om proto!nn nau folhas varin entro 20 o 30%, s9. 

bro a matári.l occll. ·Jiá estudos viscmdo sua utilização até 
na alimentação humana (Itnl,Cnmpinas). 

Intensos programas viim sendo doscnvolvidos sobro 

mnndioc:n. Atii rocontom~nto aua pesquisa ora limitada a a;_ 
gum.1s instituiçõoo isohdas o executada por pequenas oqu.!, 

pos, com oxcossão do Central Tubor Crop Rascarch Institute 
(CTCRII na !ndin (••), 

("*) NCJstcl, D, "Currorlt Trenda in Casnavn RClscarch", IOR:-o32c, 
Ot.lW.l, 1974 

Nos últimoa anos o quadro mudou drasticamente, passa!! 

do a integrar progrD.mas multinacionaiD o multi .. .tnstitucio• 

naia. O Centro Internacional de Agricultura Tropical, (CIA'l') 

na Colombia, desenvolvo um extenso programa, contando com 

suporte plu;a pesquisa no Canada. o CIAT racebe c treina pes. 

quisadoros não só da J\lnérica Latina, como da Asia o Africa. 

o International Dovol~pmcnte Roseo.1rch Centre (IORC, Canadá.), 

vem se associando a divoroos programas cm mandioca, cm dif~ 

rente:; regiões do globo. 

No DrluJil diversas t~ão as Instituições dedicadas ao 

estudo da manàioca: a EMDRJ\PA, conCJrcgand..::~ os InstitutoD do 

Posquiaa Agropocuiiriat a Universidade da nahia com uau co11 

võnio com a DW\SCI\N Nordr.sto, O Instituto Aqra'lãnieo do Q\m?in!l.S além 
de outru.o entidades, com aubvençõca oficilli3 ou privadas. 

Alguna Inotitutos Tccnológicoa, como o ITAL o o INT 
se interessam por diversos problemas ligados ao aproveit! 

monto da mandioca. Eato último Instituto vem hÃ Alguns 
anos dosonvolvcndo projetes, algunfl cleles cm conjunto com 

Instituições Agronómicas, ligndos à soloção do diferentes 
variedades do mAndioca para fins induDtriaitJ (*), a&sim como 

programas rclativo:s À tccno'login, comercialhação c e>:port! 

ção do derivados de mandioca o ao emprego da3 rn!zos o das 

folhas cm ração animal. 

QUADRO 5.2,1 

.1\ oxcaasõo dll mandioca c~ltivtu1a na China continental 
Plltll a qulll não existam dadoa dispon!voia, a produçlio mua 

did da mnndioca ~tingiu 90.~58.000 tonoladaa om 1969, apr~ 
sentando uma rnódia do 9,4 tonoladao por hoctaro (**) 

(•) Roucnthal, Foiga R.T. o coloboradorou: "Induatrialhuçi.io do 
Amido da mnndioca • 1. Variedades do Eotndo de Minau Goraill1 
2, Estado do Porá" Instituto Nacional do Tocnoloqiu,l970 o 1973. 

(**'l "Prtduction Ycnrtx:lok 1970", vol. 24 ,FJIO,l970. 

O Brasil é o maior produtor mundial de mandioca, Vom 

produzindo cerca do 30\ do total mundial c 8_8\ do produção 

da América LAtina (30.074.000 das 34.237.000 toneladas prg, 

duzidas am 1969 .) 

A Indonésia o a República do Congo contribuirnm com 

cerca de _lO milhões d~ toneladas, cadA 1 sequindo-eo a Ni~ó 

ria com quaso 7 milhões. A Tllilândio, que d~mina. o morcDd~ 
mundiAl dos derivados do m.!llndioca, produz, aindA hoje, fll! 
nos quo os Estados da Dahia o do Rio Grande do Sul. 

Os rendimentos por hect<u:o de terra plantado com ma!!. 

dioca. no nrasil sio da ordem do 14,9 tonolodao/hocta.rc, 
aproximadamente o dobro dos d.:a Indonésia (7 ,6) o Colombia 

(6,1) e duas a três •VOZOS aquol~S do nAções at'ricannl (mÚ 

dia7,4), 

O quadro 5o 2 .1 n10stra an projeçõcs da produção e do 

rendimento dessa matória .. prima em alguns pc.!son e~ no mundo. 

5o 3 • Produç:io Nacional 

Dados estat!sticos do Minilitlirio da Agricultura/ IDGE 
iridicam que cm 1970 foram cultivados no Br~oil 2,02 milhões 
de hcctnrcs com mnnt!.ioca, havendo uma produção de 29,4 mi 

lhÕos de toneladas do raizes. Segundo projeçõcs daquela óp~ 
ca, a safra de 73/74 montaria " 34 milhÕf.ls en'JUt'lnto que em 

1980 eram esperadas 40,7 milhões do tonol4dcs. Entretanto, 
tal· não ocorreu. Sequndo dadoa do IBc:iE, em 1973, para uma 

&roa colhida de 2;10 milhões·do hectares houve uma produção 

de 26,56 milhões do toneladas, o que aparentemente in:UCllrla 

Projoções da Produção de Mandioca em Al2WU! Pa!sea 

ANO 

1970 

1975 
l.976 

1960 

1965 

'Il\IL~'IOIA !NOIA SRASIL MUNOIA1 

Produção t/ha Produção t/hA Produção t/hà ProduçÃo t/h .. ProduçÃo t/ho. 
1.000 t 1.000 t 1.000 t 1.000 t 1.000 't 

2.167 15,0 1.140 7,2 4.579 14,1 29.793 14.7 90.271 8,6 

2. 752 15,1 927 7,6 S.Ul6 1,7 ,o 35.263 15,3 100.426 8.8 
3.091 15,2 soo 7 ,B 6.562 18,7 40 '733 16 ,o 110.581 8,8 

3.317 15,3 715 7,9 7,058 19,9 46.203 16,7 120.736 8,6 
3,662 15,4 SOl 6;3 8.297 22,8 

Fonte 1 Cassava Utilization and Potential Markets, Ontario, 1974 

Mlnl•tãrlo do lndú1tr,lo o do Comtrt:lo 
Socratorla d1 Tocnoloola lnduelalâl 
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quo, alõm do não hnvor a~monto do produção, teria havido d!!, 
cróscimo no rendimento, Rosslllvo .. so, entretanto, quo essa 

discropAncia podo acr rosul tndo do uma reavaliação dé rOOt!?, 

tos da compilação dC' dados por parto daquele Instituto. 

Corcu do <1St cl11 produção o 50\ dn &roa plantada com 

mandioca, no Brnoil oc encontra no Nordeste, Segundo o IBGE, 

o estado mu.ior produt~r do mandioca é a Dahia, sequindo-so 

o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Coará, ~tinas 

Gorais o Maranhão, A distribuição da produção, rencUmcnto , 

&rea plantada o valor, no Brasil em 1973, é Àpresentada no 

quadro 5.3.1 • 

Segundo "Conjuntura. Econômica" (Julho de 1974) os 

maiores rendimentoa médios por ãrea,em 1970 1 foram alcanç~ 
dos no Paraná (24 t/ha) o no hmuo~as (28,6 t/ha) obsorvan 

do .. se entretanto, nas mandiocas colhidas nesta área, um baj 

xo teor cm amido devido à hidratação excessiva. No ontcnto, 
em 1973 salientou-se b. Rondonia (22,7 t/ha), vindo depois 

Aml!.zonas (21,7 t/hn) e Paraná (20,6 t/ha) vidcQul!dro S.3.l. 

A última coluna do qul!.dro apresentado revela a inexi! 

tência de uma poli ti c a de comercialização ~nit'orme em todo 

o Pais. Acredita-se que os valores mais confiáveis &Gjam os 

referentes aos os ta dos de Santa Catarina e são Paulo, onda 
existe a tradição do aproveitamento industriai da mandioca, 

aliviando os preços daa distorções caur~adas pelo consumo de 

mosa predominante (tendência ã elevação), ou pelo conaumo 

marginal doméstico (tendência ao abaixamento). 

A F'isura S. 3.1 mostra o perfil da evolução dos finan 

ciamentos condedidos d cultura do mandioca no pedodo 1971/ 

1973. 

QUADRO 5.3.1 

PROCUÇl\0 CE RAIZ DE f!ll!ICIOCJ\ NO BRJISIL E~ 1973 

UNIDJ\DE 01\ 

FE:DE!ll\Çl\0 

ouantidnde 
Produzida 

(t) 

Valor 
da 

Produção 
(Cr$ 1 0001 

f.rea 
Colhida 

(h a) 

nc~1~~nto ~~~~ 

~ondônia 

J\cro 

.Amazonas 

Roraima 

Pará 
Amapá 

MaranhD.o 

Piou! 

coará 
R. G.do llortc 

Pnrn!bn 

Pernambuco 

l\ln'JOlUi 

Scr9ipc 

Dnhin 

Mintls Claro.is 

Eop!rito SMtO 

nio do Janoiro 
Cuanubara 

são l1au,lo 

l"nrnnii 
Snntn Catarina 

n. C, do Sul 

Mato Grosoo 

C:Oi üa 

18 S3S 

88 675 

264 lOS 

6 ~40 

1 013 675 

14 sso 
1 565 245 

857 356 

1 863 88~ 

327 574 

554 63~ 

1 800 763 

533 214 

610 ~52 

3 835 537 

1 814 024 

415 532 

381 209 

8 450 

1 476 651 

1 864 392 

2 2~7 852 

3 228 346 

638 734 

055 357 

Ointl·ito Fodaral 2 339 

4 785 

16 903 

13 269 

788 

111 617 

3711 

102 535 

59 539 

95 68G 

38 421 

53 699 

329 420 

1s 832 

~o 890 

642 172 

198 619 

31 486 

54 304 

3 126 

141 899 

273 289 

251 487 

59 7 881 

132 174 

140 290 

936 

815 

8 660 

12 146 

649 

99 744 

1 383 

194 406 

.90 380 

130 58~ 

52 392 

56 358 

169 325 

50 885 

39 431 

271.453 

121 655 

53 741 

30 263 

650 

85 088 

91 608 

161 708 

273 327 

JS 798 

7l 389 

155 

nrnoil 26 550 535 3 4G4 758 2103 991 

FONTE1 IDGE/l41niatório. da J\c;riculturn, 1g74 

(t/ha) (Cr~/t) 

22,7 258 

'lO ,2 191 

21,7 

10,7 

10,2 

10,5 

8,0 

9,5 

14,3 

6,2 

9,8 

10,6 

10,5 

15,5 

14,1 

14,9 

7, 7 

12,6 

13,0 

17,3 

20,6 

14,2 

11,8 

17,8 

14,8 

15,1 

12 ,6 

so 
114 

110 

255 

66 

69 

51 

117 

97 

183 

142 

149 

167 

10~ 

76 

142 

370 

96 

145 

10~ 

185 

207 

133 

400 

130 

FIGURA 5,3,1 

PERF!L DA EVOLUÇÃO DOS CONTRATOS CONCEDIDOS PARA ,A CULTURA 

CA MANDIOCA 

Nl.de 
contrato•· 

,----17.sle 

71 72 73 a na 

PERFIL OA EVOLUÇÃO DE CREDITOS CONCEOICOS PARA A CULTURA DA 
MANDIOCA 

Valor 
( Cr ~ 1.000,00) 

71 72 73 ena 

Fonte .. Anuàr/o Eatatísrlco do Brasil - 1974 .. ISGE 

Mlnlst~rlo d:1 ln.:lú~trl:r a do Comc'rc:lo 
Socretcrla de 1·ocnolol]ia lnd\J~Irlol 

5.4 .. Princicais Variedades Cultivadas 

Milharca de variedades elo mandioca estão cm cultivo 

atua.lmentc. Quando se origina um novo cultivar, adota .. se um 

nome para identifica-lo e muitas vezes, a.o ser transport!_ 

do para outra rogião, . ele não só adquire um novo nome, como 
apresenta modificações· ecológicas, perdendo, às vezes, sua 

identidade original. 

Os cultivares são classificados de maneira diferente, 

por diferente pesquisadores. No Brllsil é comum classif!car

se a mandioca em mansa e brava, dependendo do teor em gl~ 

cosideoo cianogênicos, mas os ta provado que esta classifiC!, 

ção não tem base cient!ficn. o teor de glucos!deo v ar h ,num 

mesmo cultivar, com o meio de cultura o com a. mudança do 

clima, aumcrntando cm gerlll na época da floração e diminui!!_ 

do em outran épocas, pod"ndo ató mnRmo desaparecer. 

.t::m cada região são plantadoo aqueles cultivares que 

se mostram mais produt1vos, mais rodstents às pragas a ba~ 

terioses e mais adequados ao fim a que BG destinam, se para 

mesa. ou para industrializaçlio. 

J\6 diveraAB variedades oxilltan"'os aprasontam difQton, 

ças quanto ao desenvolvimento em peso de ra!z o folhas, ao 
longo dos ciclos vegetati,os. 

Por ciclo, en.tende .. se o per!odo que se inicia com c 
plantio e se extende até o estado de repouso fisiológico da 
planta, caracterizado pala qut~da das folhas 1 o que se veri

!ica., un\ C;et•al, nos por!odos mais secos do cno. 

Em princ{pio challUlm-se precoces aquelas va.riodadea 

que permitem um aproveitamento rentavel ao cabo do primeiro 
ciclo vegetativo, que vnria do rogiao para ragifio. são 

aomi-vrococoo o tardias aquolau que nacouaitam tompoo uupe .. 

riorou para atingir um aproveitamento ranttlVol. 

ij 

i' 



Setembro de 1976 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) Terca·felra Zl 6109 

O CIAT estÁ fazendo uma imensa colação de clalea de d!. 

ferantoo paíooo. Inicialmonto colotou 2.500 do México, I'O!_ 
to Rico, Guatemala, Costa Ricn, PanamÁ o outroa. A dU'ic:Ul

dndo do introdução al! do mntorin1 do nrasil ii atribuida ii 
grande incidõncia do virus nos to pais ( *) • Está sendo ali 

roalizJJda umll. li.Valiação ()oral dos clonas existentes 

dorando-so uma sér!a ~o fatores como o rendimento 

plnnta, o index de colheita o ou troa. 

c:ons! 
médio/ 

Das plantas ali produzidao por hibridização são re!. 

saltados dois tipoo: 

1 .. Plantas bnixon o praC:ocoo, como a MCol 22, com rondime!l 

to do 2 ,S kg/plnnta o produção módia do 48 t/ha. A id! 

do ideal para sua colheita ó aos 6,5 meses • 

.. Plantas de porte alto, como a MCol 113, com produtivid!!, 

de de 4,5 a 5 kl)/pl.lnta e produção média do 62 t/ha .• 

No Brasil, cada região tem suas principais variedades, 

isto ó, equelas que se adaptam melhor ãs condiÇÕO!J ambio!!, 

tais. Os Institutos agronómicos fazem "competições" entre 

os cultivares para determinar os do maior pt'odutivado, e do 

maior resistência .!ln doenças. 

Em pcDquiaa roaliz~da recentemente pelo IPEAN em sg_ 
loa parncnscs, diferentes cultivo!\ros de mandioca fornecer.:l,T'. 

OD resultadOS do Quadro 5.4.1, quantO ii produtividade (t/ 

ha) (**). 

(*) Kawano, Kazuo, "Programa do melhoramento do CI1\T" 

VII Reunião da comiscão Nacior:tal da Mandioca, Cruz das A! 
mas, 1973 _.!l'_ 

(**) Programa Nacional do Pesquisa 1\qropecuária - XI Reunião do 

DirctorCs - Ministério da Aqricultura 1- Bras!lia 1973 

QUADRO 5.4,2 

W\RIEOJ\DES PRECOCES CE ~.ANCIOCA -

QUADRO 5,4 .1 

Variedadoa t/ha Variodadoa ~ 
Jurar i 51,1 Vaasourinha Dranca 38,6 
R - 18 48,3 Ir acama 31,3 
Pretinha 4l,l Amazonas 27,9 

En2ana L!, 
dr ao 45,4 Riqueza 27,9 
Mllmaluca 45,3 IPEAN 12 25,1 
LAgoa 43,2 Mico 23,6 

Trabalhos om Conjunto foram realizados pelo INT o 
IPEAN objetivando o estudo das mandiocas o doa amidos de di 

!orunten variedades precoces cultivadas no Pará. Nos ~ 

droo 5.4.2, .i:....!:1 e .!h!.:.!. são encontrados dados do produti 

vj dado e análises, tanto das raizes quanto dall partosliÓrca;. 

As variedades cultivadas em Santa Catarina estão. i!!, 

tluenciadas pela cat=-acidade local de seu aproveitamento P! 
ra um dado tim especifico (SUDESUL, 1972). N4 BaciA do It~ 

ja! as preferências são pelas que apr~sontam maior rendimo!!, 

to para a fabricação de farinha, fécula o raspa. são co1h! 
das entro 18 e 24 meses do idade. As mais industrializadas 
são ·Gunxo, Pêssego, Branco, Mico, Moura, Cultura PoquonA, 

augrinho; Gauchinha ( *) • 

Estudos realizados em mandioca de Minas Gorais, pelo 

IPEACO, evidenciar.'.!:' rr ' 00P.S rarieãndes com caract_!! 

.daticns industr!..~!.s, al: , u5o a Branca do Snnta 

Catarina, rJ.qucza IPEAC0-1 e lidSilo:~urinha SEL 514. Os rcnd! 

mantos obtidos· pelas variedades ffij]is produt.l.vas em cultivos 

experimentais variaram, no pcr!odo de 1968-1971 de 18 a 37 
t/hA como pode ner visto no Qundro 5.-4.5 (**).A produção c 

(*) 11 Cultura o Aproveitamento da. Mandioca cm Santa Catar!, 
na'; - CODESUL- F.loria.nópoli::, 1972 

(**) Correa Helio, "Poaaibilidades do Aproveitamento do Cc!_ 

rado Para Cultura dl:l Mandioca". Sote Ll!lqoas, Minas G2, 
raia, 1971. 

CULTIVI\RES DE lO MESES 

Produção Produ!i;~O de 5 Pés (g) p. rcentaqem 
N o me t/ha Tubera · Caule Folha Tubera Caule Folha 

Ma:reluea 26 ll. 356 17.492 1,580 37,33 57,48 5,19 

l'J.c:o 24 12.356 3.425 127 77,67 21,53 o,ao 
1\rnAzOnAS 23 11.682 14.820 649 43,02 54,58 2,39 

Iracema 29 14,543 8.591 379 6l,85 36,54 1,61 

Jurará 30 15.330 6. 795 425 67,98 30,13 1,88 

Cachimbo 25 12.908 9.238 552 56,87 40,70 2,43 

Col - ·808 18 8.941 13.646 870 37,79 58,53 3,68 

Bublio 32 16.477 17.131 1.234 47,29 49,17 3,54 

Tataruaia 51 25.850 26.746 891 48,33 50,00 1,66 

Pretinha 34 17.085 13.702 448 54,70 43,87 1,43 

Engana Ladrio 30 15.358 9.484 588 60,39 37,29 2,3l 

Jaboti 30 15.340 16,070 590 47,94 50,22 1,84 

Jarattui 47 23.889 21.000 541 52,58 46,22 1,19 

Sbeio 20 10.424 11.450 564 46,46 51,03 2,51 

HAZ~E~luca Br. 26 13.350 17.236 1.393 41,75 53,90 4,36 

RlNTE1 ~~t· fomec.t.dos ao INT, p•1o IPE/lN • CUltivos experimentais. 

~ 
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Qt!ACRO 5.4.3 

VliRIECACES PRECOCES CE MJ\NCIOCA • ANiíLISE 005 TtlD~RCt!LOS • IN•NATURA • ICACE 10 MESES 

J\mOstra 

Nona 

Marreluca 
Mico 

Amazonu 
I recama 
Jurará 

Cochint>o 

Engana Ladri.
Prctinha 
Tataruaia 
Dublio 

Col. 808 

Jllbot! 

Joraqu! 

Si.meão 
Marrcluca B't'anca 

V01. l059C 

in·natura 

53,330 

89;950 

57' 750 
71,910 

64,360 

63,190 

6l ,150 

52 ,no 
60,070 

59,670 

67,050 

58,290 

68,600 

56,540 

65,760 

R.F,M. 

0,498 

0,213 

0,64 3 

0,293 

0,337 

0,685 

0,484 

0,483 

0,315 

0,495 

0,384 

0,424 

0,402 

0,450 

0,376 

0,239 

0,083 

0,250 

0,161 
o,). 72 

o ,248 

0,204 

o ,275 

0,232 

0,232 

o ,187 

·o ,253 

o ,208 

0,167 

0,171 

P.B. 

1,868 

0,545 

2,341 

1,353 

1,887 

1,622 

1,534 

1,918 

2,347 

1,311 

1,480 

L,296 

1,467 

1,829 

1,541 

F.B. 

0,847 

o ,447 

1,156 

o ,792 

0,510 

1,102 

0,807 

1,092 

o ,656 

0,847 

o' 754 
O ,94P 

0,647 

1,021 

0,493 

Vol. 1059C- VOliiteis • l059C R.M.F. • nes!duo mineral fixo 
E.E. - Extrato etéreo (qordura) P.D. - Protoina bruta 

F.B. - Fibra bruta E.N.N. - Extrato não nitroge:nado 

1-0r~TEr Dados fnrnocidos .ao INT, pelo IPEAN. Cultivos experirrontais 

QCACRO 5.4.4 

E.N.N 

43,216 

8, 762 

37,860 

25,4~1 

32' 734 

33,153 

35' 821 

43,312 

36 '380 
37,445 

30,145 

38,789 

28,676 

39,993 

31,659 

VA!UEOACES PRI!COC!:S OE ~.ANCIOCA • AN~LISE OAS FOIJ!AS • IN•NATCRA • ICJIOE 10 MESES 

Amostra V01. 1059C 

Nome in-na.tura 

Merreluca 67,150 

~ico 67,760 

Amazonas 60,200 

Iraceft'a 67,460 

Juro.:rã 67 1 350 

Cochi•.bo 67,910 

Ent"ana Ladrão 63,460 

Pretinha 65,660 

'I'ataruda 64,060 
~u.bõo 57,280 

co1. 808 63,250 

rwotr 69,770 

Jaraqu! 69,410 

SiiTC'àO 67,680 

Ma~luca Branca 67,520 

VOl. l059C • VOlii.teis A 1059C 

!.E. - Extrato etéreo (S?rdure) 
F.B. - Fibra bruta 

R.M,F, 

' 
1,440 

1,377 

1,607 

1,296 

1,405 

1,334 

1,649 

1,659 

1,969 

2,020 

1,493 

1,561 

2,625 

1,957 

1,684 

E.E, 

2,225 

2,060 

2,234 

2,577 

2,896 

2, 714 

2, 729 

3,102 

2,974 

3,469 

2,333 

2,532 

2,447 

2,656 

2,953 

P.D, 

' 
0,278 

7 '765 
9,476 

9,465 

8,623 

9,912 

11,017 

10,673 

10 '750 
14,232 

10,775 

9,028 

9,539 

8,514 

9,905 

F.B. 

3,683 

4,047 

5,026 

3,866 

3,789 

3,867 

4,133 

4,716 

4,220 

5,086 

3,584 

3,766 

4,079 

4,059 

4,572 

E.N.N. 

16,224 

16,991 

21,457 

15,336 

15,937 

14,263 

17,012 

14 ,19Q. 

16,027 

17,913 

18,565 

13,343 

11,900 

15,134 

13,366 

R.M.F, • lles!duo mineral fixo 

P.B. .. Proteina bruta 

E.N.N .... Extn:to não n:t.tro9cnado 

~TEr Dadoa forne.cidor: ao INT, pelo XPEJ\N. CUltivos exporiJTentaiB. 

CoO 

o ,239 

o ,243 

o ,271 

0,226 

0,276 

o ,234 

0,384 

0,316 

o ,446 

o ,414 

o ,290 

o ,296 
0,268 

o ,254 

o ,349 

0,261 

o ,296 

0,305 

0,247 

0,236 

0,291 

0,329 

o ,345 

o ,273 

0,393 

0,310 

0,204· 

0,207 

0,162 

o ,223 

Setembro do 1976 
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QVMRO 5,4.5 

,VARIEDADES ~!AIS rROUUTIVAS Dll ~IANiliOCA, PI.ANTADAS E~! 
SOLO SOII CERRADOS UE SETE LAGOAS" (l) 

Varicdndos 
Produdi.:. de rnhos ko. ha 
1~68 1970 1~71 

Riqueza lPhACO - 1 2~. 720 R 25.000 • 2~.207 b 
Vassourinhus SEI. 514 23.630 b 1~. SIO b 37.085 a 
HÍbrida - 18.000 b 29.642 b 
C.UIIXIIlÔ 21.230 b 24.000 A 25.480 c 

(l)Os vnloros contiJos na mcsmn coluna o rcprcscntadoa com u 
mcsnu1 lctrn não dii'orcm ostaListicarncntc. 

ldndc 

OUJ\DRO 5,4.6 

PRODUÇÃO E CO~IPOSIÇÃO QUr:.nCA DAS RA~IAS DE 'IA~UIOCA DA 

VARIEDADE RIQUEZA IPEACO • 1 aos 6, 9, 12, 15 o 18 NESES 

Ramas [mat. vcrd'c] Ramas (mnt.soca n SS9C] 

da Produção Proteína Carboh.! Produçã() Proteína Carboh,!. 
l'lnnta ks/h• bruta drntos kg/h• bruu \ drntos 

D meses 14.580 4,82 6,19 4.080 15.72 
!I meses 9.920 3,54 8,96 3.330 9,56 

12 meses 22 o 550 4,16 4,00 S. 850 15.25 
15 meses 38.790 3,36 6,46 9. 530 10,30 

.]8 meses 30.010 3,53 8,68 10. soo 9,53 

a compoBição quimica dns ramas o rn!zos de mnndioca dn v~ 

ricdadc Riqueza IPEJ\CO-l cm diferentes idades são oncontr~ 

das no5 Quadroo 5.4.G e 5,4.7 (*), 

Em Siio rnulo as varicclaacs ma.is cultivadns para fins 

indur:triaifl cão a Bronca de Santa Catarina, ~lontiqucirn 

Irilccmn. 

Em tcRtes realizados pelo InstitutO Agronõmico, do 

são ruulo, cm G varicdadca, tostadao cm oito locolidadcs,oo 
maior,:s rendimentos em raízes for:tm referentes a Branc.l de 

SDnt<'l Catarina (15,2 t/hn), e Itu (13,3 t/hll), Branca tle 

Itú (12,7 t/hnl, Cafa1hn (12,4 t/ha) c VasaourinhLI (t.ost!! 

munho, com 9,6 t/ha). (**) 

Em cultivos experimentais rcnliutdos na Dahin cm oito 

V.lriccl,ldos induot:riaia loc.:tis, dcotncaram-sc a Ciganü (23 

20,18 

23.70 

15.25 
21 ,15 

23,42 

t/hnl, Cr.:tvcto, Sutingn, Snlnngor Preta o Jncarõ (todnN, com. 

ccrcn de 20 t/ha.), •rodas ns varidadcs aproscntdrllm tCor om 

nmiclo na rniz pouco a.cimu dn 30~, sendo a main alta n Grav2 

to com 34 v. (***), 

l·~m compct:içlio du vnricdaclos prococos também renliz~ 

cl,,c cm cru:. dno ll.lmno, Unhin, cm 19'13, s.::~licmtnram-so noin 

v~ricUudcs locais prc:cocct>: H~lm5o, Jucomoá, i\1p1m nravo, !! 
btmno, Cuiann o ~lilagrosa, conformo Quadro 5.4.8, 

( 11 ) - Con·o3n,llólio, "Coopor<l"~üo Intornucion.l.L pnr11 Pc:::tquiun cm 

f.lnndior.n" 1 Sotn J,ngnnl!\ - l !17?. 
(U) - SUv;1 1J .n., "O Proqr<tlnrl elo Invcult:.i(]nçõos nobre f1un~'Úoc11 

no uraui 1", e~unpinns -1!170 

("*"')- Concoiçi\o, /I.,J,·o Sump.:~io, C.V., ncompatiç5o do V.uiod!!_ 

d\ln In,luHtrinin do f.l~mdiocn", Projeto Müncliocol, ~:ncoln 

dl! ;,qronouli.:i/n1VIf>Ct\N 1 Cru;: clolS ll.lm.l~> - 1!173 

.\ 

QUADRO 5.4,7 

PIIODuÇiiO o COHPOS!ÇiiO' QDrmcA DAS RAfl:llS Dll l·IAN~IOCA UA 
VARillUAUE RIQUEZA IPCACO • 1 aos 6, O, 12, 15 o 18 ~tnSES 

Idade Rní:.cs {mat. frescn) Rn!zcs (rnnt.scca G ~., 1 Cl 

da Produção l'rotofan Corboh! Produç5o Proteína Carb~! 
Planta kg/h• bruta dratos \ k&/hn bruta'\ dratos 1 

6 meses 6,960 1,80 27,80 •• 300 5,20 71,52 

9 mosos 8.400 2,25 35,38 3, soo 4. 80 25,53 
12 meses 11.610 1,11 24.78 3.650 3,29 73,66 

15 IR05CS 24.180 0,94 21 .2~ 7.900 2,67 77,82 

18 meses 30.720 1, 88 33,46 12.570 3,38 76,84 

Fonte: llolio Corrõa, Cooperação Intornncion.1l Pnr:~ Pesquisas cm Han

diucu, Sf?tO Lill~O~~, 1072. 

OUAOno 5.4 ,8 

Produçiio do Cultivares Precoces 

VAriedades 72/73 t/h• 

Mamão 20,67 

Cainnn 14,00 

ll.ipim Bravo 15,63° 

Jacomoá 13,13 
Milagrosa 14,71 

Abismo 11,79 

12 moses 

73/'/4 

21,17 

2l,7l 
30,08 

20,58 

18,92 

11,29 

Fonte: A.J. Concoiçiio o c.v. Samp.1io, CompctiçSo do Cultiv.l 

ras Inclust.rJ.aic de M·1ndiocn, t::ac. /l.qronomin UFBa/ 

BR~SC/\Il , 

t evidente que 11 prcxlutivi.tüdc de uma determinada vari!l 

dado de mandioca, nativa numa rcg.Lão, ou plantada pelo ,man!, 

cultor, não podo ser comparada aos altos !ndicos obtidos P! 
ra a mesma cm Instituições aqronõmicAs, através tratos cu.!, 

turnio, Em Estado cuja média da prcdutivic!.:lclc nao ultrll.polSSA 

as 12 ou 14 t/hn, conseguem-se rcsu1 tados em "canteiros" tõo 
altos como 50 a 60 t/ha. 

5.5-Q...E..~ 

Os !UÕtodos correntes de cultivo são bustante 

primitivos e tudo indica. quo Aumentos considor5.vois de pre_ 

dutividade poderiam ser obtidos com a introdução de inuumoa 

m!nimc.s do tecnologiA moderna·. A vasta diotribuiçS.o de cu! 

turn deve-se liO fato do que esta adaptê\-sc a umn. fllixA O!, 

trcm.:unente lArgn do condições 1lmbiontais 1 é rouistcnto ii 

socll. o ao mesmo tempo podo ser cultivada sob condições de 

precipitaÇ:tão bastante elevada com drenagem adaquadi:. do solo. 

o é prcdl.!zida num:1 larga fiÜXA do tipos do solo e n!veis de 

fertilidade. Enqullnto .l maioria das cu1turnu tom n1c1hor d!!_ 
sonvolvimonto am um solo do pH 6,0 li. 6,5, a ul.lnr;lioca é 
igualmente bem sucedida. om fiO los cujo pH varia de 5 a 9. 

Eates aspectos caractor!st.icos d~ cada cultivo do 

mnnd'l.ocn tornam cnsa cultura única e vêm som dúvida viabili 

znr a sut:t lllrl]a produção, t~nt;o no nraoil como também 'cm o~ 
trl\u pllrtos do mundo troiücn1. 

Tendo praticamente as mosmao profcrêncins do solo que. 

quulquor outrn cul turu tropical, apenas sob o as poeto ccon§. 

mico o cultivo cm solo da textura floltn é o mais indicado 
para n mnndiocn, lovandc-no cm connidarnçfio ~ operação da 
colll(lita, Culturas om noloa bastnr.to compactos, ·m,"'ln fôrto.l.s, 

procll\Zllln bem, doado que soj.1 avitnda n ostagnuçfto do água, 

Dulln condições .atunm como limitnntos do cultivo: sombra d!, 
m.:~~l.:1dn o cnchi'\rc.1mcnt..o conut.:mtc ou continuo elo solo. 
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-:·· 

5.5.1 - condiçÕCJs Mo~tOlógicaa 

O cultivo da mandinca ó geralmonto limitado 

,aos tr6picos. Sau oucosoo ó considerada ao r dopondonte da 

~m clima. não muito úmido, ~dando este cultivo adaptar .. la.t a 

um clima aub-tropical ou mesmo tomporll.do quente. 

Em geral o clima noa trópicos muda com a altitude aci 

ma do n!vel do mar. Aa chuvas aumentam e prov~velmento ati~ 
g-em ao mÁximo, onero cerca d~ 1.500 n 2.0D0m acima do n!voÍ 

do mar. A temperatura docroace com o aumento da altitutlo. 

Como A mandiocu é uma plftnta tropical ola roquor. tom 
paratura modornda paro. ao desenvolver bom, apesDr do produ: 
zir no ~ul do Dra,il, onda ocasionrtlmonto pode cair gendft. 

Por osta. razio ola não cresce bem cm altitude muito olcv! 

das, onde a tomporature podo c e ir Abaixo doa limites ótimos 

para a aua cultura. A cerca do BOm acima do n!vel do mar a 

mandioca começa a requerer per!odos maiores para uma hoa 

colheita de rabos. Nestas altitudes o rendimento tambóm di. 

minue conaidcravolmonto, sendo quo, acima do l.SOOm, as co!l 
diçõcs ao tornam muito dcst'avoravóis. 

Com respeito àB chuvas considera•ao unia queda anual 

de ?50-lOOOmm ótima paro. a planta. Entretanto t'oi observado 

que,dopondando do outras ccndições,n mandicco também cresce 

com aucosso em áreas de alta pluviosidade, isto é, na Indg, 

nê aia o na 1\mazonia, onda cresce_ R produz bom em a roas com 

4.000mm anualmente. (*) 

5.5.2 - Rosposth a Fertilizantes 

A quantidade de nutrientes absorvidos pela 

mandioca -aumenta rapidamante a partir do 29 mes do crase!, 

monto e atinge o máximo, para a maior parte dos elementos, 

entro 10·14 meses. Entro os vários nutrientes removidos do 

solo, o potássio o o fost'Dtoa siio oapocialmonta tomados em 

grandes quantidades pele planta aos 14 meses, conforme ~e 
aer vista no Quadro 5,5.2.1 

QUADRO 5.5.2.1 

~!Ódio de Nutrientes Removidos por Pluntas aos 14 mcsos 

Rondimcn to/bn Rcmoçiio kg/bo 

N p K C a Hg 

si. DOO kg folha c rama 64 19 176 102 26 
·s9.ooo kg rdz 42 28 ~51 43 19 

Planta Total 106 47 467 145 45 

Fonto; J.A.Nijholt e J.W.VM Dijk em ''A Literatura Roview 
Resea.rch· Rocommondations on Cassa.va", 

Ç) rendimento em ra!zes parece acr maia afotado pelo 

suPrimento adequado de fosfato o de nitrogênio, do que pelo 
suprimento c.1o potÁssio, 

Baseados cm experimentos rcalizndos na ArnÕrica Latina, 

no J\!rica o na J\aia, ccncluiu•ac pela nccosaidade do aplic!!_ 
ção de pelo menos. oa três maiores nutrientes, n1 troqônio, 

t'áat'oro o pothaio,para a obtenção de um bom rel'\dimento em 
rabos. 

A omissão de N e P pode diminuir o conteúdo cm prote~ 
na o o rendimento em ra!zaa, enquanto qua a falta de K pode 
reduzir o crescimento da planta c o poso das tüboras, Em 

(•) • " 1\ litarntura Roviow nnd Rosearch Rocommendations 

c~IIUOVD 1' - Univarlity of Coor'Jh., 1\ID Contruot 

2497 - 1972. 

on 

n9 

' . . 

-i~~.;j ... ''·.-.1'. • ' .. .... 
.. :• 

N 

aio Paulo um aumento do 85·88\ Acima do cont.roLo foi obtido 

com fertilização NPK, onqu4nto que o uso do N, P o~ K iaOl!, 

damonto rcaulta (!111 Aumento ~o somente 8,81 35,4 o 2,61 rc! 

pectivamente, sobro o controlo, conformo qu11dro 5.5.2.2, 

QDADRO 5.5.2.2 

Produção do Rahcs (Tcn. métrlca/ha) cm experimentos com Fert,!. 

lhantos Feitos cm VÕrios Países. 

Pais (NPK kg/ha) o NK PK NP 

Brasil·S •. Pau1o (80·120·60) 11.3 13.0 16.0 19.1 

Madagascnr (33·06·00 ) 32.5 38.7 39.9 40.0 

Victn.lm (40·75-70 ) 10.0 12.9 10.5 12.3 

Indonésia (45•40·100) 10.7 20.8 9 .o 

Fonte: G.Cours1 'l'• Jacoby; E,S.Normanha o A.S.PerciraJ 

J.w.van Dijk. 

~PI: 

21. o 
40.5 

15.:! 

33. (J 

O emprogo de t'ortilizanteo no cultivo da mandioca niio 

é difundido no Brasil. Eseudos levados a efeito nos eatados 
de Pernambuco e Para!bo (*) (**) apresentaram rcsultudos 

que tambóm indicam .uma rcaçiio positiva dos rendimentos de 

mhndioca Ã aplicAção dos trêR elementos principais - nitro 

gênio, fosfato e potássio, com varioclades nacionais, sondo 

que a maior reaçiio foi obtida para o fosfato (vide ~ 

5.5.2.3) 

Além do conteúdo nutriente do solo o limitações cl! 

mS.ticas, a produção em mandioca é também efotada sensl•1e.!, 
monte pela variedade. Cultivares diferentes respondam dit! 

rcntemcnto ao mesmo tratamento com fertilizantes. 

QUADRO 5.5.2.3 

.Rcnçiio da ~landioca ao Emprego de Fertilizantes 

Estado do Pcrnnmbuc:o (') Estado da Paraiba (") 

Nutrientes Rondimunto Nutrientes Rondiacnto 

o Dosas kc;/ha t/ha c Doses kq/ha t/ha 

N 
18,6 12,0 

.30 10,5 80 14,1 

60 17,2 160 15,9 

P205 P205 

14,6 4,9 

60 21,1 60 17,8 

120 19,6 120 19,3 

K2o K20 

n 15.2 13,7 

69 20,0 60 14 ,O 

120 20,2 120 14,3·- .. · ·~ 

·" 
(') Ara ripo, Parto Oci dontn1 (") 'l'nbuloi ros Costoiros,San ...... 

do l'ornambuco (106•1). ta !Utn, listado do Pnrni .. 

ba, 1968·1969, 

Fonte: InstitUto do Pos~uisns Fonte: Pcsciuisas Acropec:uârios 

Agronômicas, Rolntôrio Anual no Nordos to, Roc:i (o, 1970 

Rocifc, ,1965, pii&• 54 (14) piic•. 73·74 (15). 

' 
(•) "Ralatõrio J\nual 1965" Instituto da Pesquisas /\CJronõmicas~ 

Soe. J\gricultur~ Ind.úatrin c Cornórcio, Pernambuco 1965 
(**) Silva,- L,C, "Adubação NPK na Cultura do Mandiocn cm T.:sb9_ 

loiro Coa toiro do Estado da Paraibn" 1 Peoquiuau J\c)ropccut~ 

riAB do Nordooto, SUDE:N~, 'Recife, 1910 

I 
I 
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5.5.3 - PrAgas 

As principllis pragaa que atacam a mandioca 

oio1 a Broca da Brotos causada pala postura foita pela mo! 
ca LOnchae pendula, Bezzi nas pontlia dos ramos dando origem 

a larvas que sugam a seiva dos brotos r a Broca de Caule,ca!!. 

sada palas larv:as do alguns besouros do gênero cooloaternua, 

que fazem sua postura' na caaca da planta penetrll.ndo as la:: 

vos no lflnho, atingindo a medula e provocando o det'inhame!!. 

to e morte das plantas quando novaa1 o Mllndarová ou C:ervão 
causada pelas mariposas Erinnya ello que devoram u fôlhaa 

de mAndioca e atacam o mandioca!, em massa; o Acaros None_ 

nychua Tanajoc, Banda r ocorre nas t'Õlhas e brotos que Ucam 
deformados om consoquôncia da superprodução; a Formiga Sa§. 

vo. (Atta app) ,que ataca a mándioca em todos os soua eatft 
gios de desenvolvimr::mto (*) 

5.5.4 - Dt>enc;aa 

são duas as moléstias principais da mandio
Cll polll gravidade do seu ataque: a Bacteriose ou Murcha Ba!:, 
teriana e o Mosaico, uma virose conhecida nas modalidades 

Mosaico Comum e Mosaico de Nervuras. 

A Bacteriose ou Murcha Bacteriana caracteriza-ao P! 

la murcha pro9ressiva das fÕlhas, que caem, seguidll dil mu~ 

cha dos rémos e haste principal. As haotes às vezes pllssam 

a. oxudar látex que escorre ao lonqo do caule formando cro! 
to. 

As plant.o.s atacadas pÕr virus apresentam grandes 

áreas branco-amareladas que acompar.ham não oó A nervura 

principal, como as secundárias. Outro sintoma causado por 

virua é o nanismo,. isto é a ·redução das raízes e dos bro 
tos. 

Podrid~o da "rosel!nia" - os 
1
sintol'!llls da molâstia ! 

parecem no colo da plantA de mandioca afetada, quando o me! 

mo se atunda, estrangulando-se apodrecendo. 1\. porção acimA 
desta área, dilbta-sa e tende-se. 1\. plAnta atacada perde a 

cor verde normal, murcha e ftpresenta ro.!zes apodrecidas. 

A podridÃo mole c a podridão preta, s~o consequÕ!!, 

cias da penetrac;D.o do~ fungos já citados, decorrentes da fa! 

ta de cuidados durante a colhei ta, transporte e armazename!!, 

to das ra!zes, que provocam ferimentos, r01chaduras e arnass! 
mentes (*) 

5.5.5 - Reuposta a Defensivos 

A fim de se ev1tar o alastramento de prage.a 

e doenças por todo o rnnndiocal, o combate é feito em geral 

pela dotitruic;ão pelo fogo de todo o material atli.Clldo, tanto 
para a Broca de Brotns, como para a Broca de caule, sendo 

que para a primeira a elir.~inação poderá ser feita ta:nbém, 
por pulverizaçS:o com substâncias venenosas dulcificantas·, 
enquanto para a segunda com inseticidafl como o Aldrcx. Para 

o Mandarovã ou Gorvã:o, utilizam-se inscticidas BIIC, Canfcno 

Clorado, Diptorex, Dizinon, Endrin e Servin; para o Acaros 

Mononychus 'l'Ana.joa, pulverização de Rhodia.trox ou Clor2 
bonzilato, o Acaros õ também facilmente. eliminado por eh!:_ 

v as fortes. Pa.ra a Formiga Saúva, o combate deve ser inici!!_ 

do logo no preparo do soio, mas melhoroo resultados são oE_ 
tidos com formicidas a. base de Heptacloro,sendo muito efic! 

ente a isca Agroceres, a qual conté'm laranja liofilizada. 

Para aa doenças causadas por bactérias, fungos e v!, 

rua não existem defensivos qu!micoa. O combate é feito uni 

(*) - "Mandioca" - Instituto de Agricultura, DNPEA, Cruz das A! 

mAs. Circ. 27, 1973 

(*) "Projeto Mandioca" -Escola do Agronomia, U.F.Da/BHII.SCAN 

Ano 1, n9 1, 197:\ 

camanto atravôa da noloc;iio do plantu rooiotontes o form!_ 

çio de novos indiv!dnos por pol1n17.açiio controlada. As pla!l 
taçõos atncndas davam sor dostru!das polo fogo. 

Outras doenças paraeitiirias causadas na maioria por 

fungos são' Manchas Fol1aroa 1 O!dio ou Cinzn (Oidium mftn1tJ9. 
tia, P. Henn) 1 Ferrugem (Uromyeos manihotia, Henn)' Podr!. 

dão do Colo (Murcha ou Mal Esclerocio); Podridão d.u na!zoa, 
o Superbrotamento ou Envassouramonto. 

As doenças pa~asitárias causadas pelos fungoo ,0!~ 

coapora henningsii Allooch o c. Caribaoa Chupp se caracter!, 

zam por apresentaram manchas pardiiS o brancas roapectivamo,!l 

te, nas !Õlhas maia velhas ela mandioca, m01s não influem na 
produc;io do raizes. 

1\. !erru'jcm cnrActcriza-so por aprosontnr _ pústulas, 
pequenas, amareladaa o lutliontos, contendo um·á mn~sa pulwtl! 

lenta do espóros cl6 meomn cor, que ao localizam na fÕlha o 
ntt extremidade dos ramos novos da planta. 

O!dio ou Cin:::a (Oidium manihotis, P.Hcnn) consisto 

nO aparecimento, em áreas irregulares das !Õlhas, do uma 

trama branca o pulvorulenta, constituida pela vc9otaçiio o 

frutiticaçíío do fungo causador. Baixas tcmpC:!raturat~ o abun

dante umidade s~o fatores opH.itolõgicos altamente favorª
vcis à evolução da doença. 

Podridão do colo (murcha ou mal csclcróciol é uma 

moléstia quo, oob condições opifitolóqicas favorávois,olovf! 
da umidade, temperatura Alta, riqueza cm m<ltória orc;ãnicn 

na camll.da arável, suacotibil1dac1t;": da variedade, podo ser 

butanto prejudicial. Localiza-se no cr:~lo da planta, ocasi2, 
nando uma podridão que circula .a hasta, impedindo o fluxo 

livrA dn Antva, promovendo a oxterioriznção elo sintomas S!!, 
cundários ou reflexos do murcha. 

Registram-se as varictl~:~clcs de: oodridiio das raizes: 
podridão de "rooclinia" (Hoscllinea banodcs), podridão pr!, 
ta (DiplodiD theobramac, Nowolll, podridão mole (Rhhopus 
nigricans, Ehr) . 

As doenças causadas por virus aqui citadas não !oram 

constatadas nD. BD.hill e Serc;ipe,nos dias atuais. 

5.5.6 .. Resposta à Racionalização de Tácniclls de ~ 
nojo 

Grftnde pe.rtc das pesquisas om mandioca se r2 
ferem às tentativas po.ra o Aumento ela produção através do 

técnica.s de plantio. 1\. mandioca é uma. planta que responde t'! 
voravelmenta à alguns tratos culturais, dependendo do tipo 
de solo, clima ou variedade. 

o mandioqueiro tem suns próprias t~enicas, . alguma.o 

das qu.liD totalmente ineficientes. somente o trabalho raci2 
nalizado que vem sendo executado pelas Instituições A9ronõmi 
eas podo determinar quais as técnicas de manejo reolmanto 
eficientes. Ob::;orvaçõcs positiva.!! para alguns cultivares ou 

parn üetermin01dns região a, montram-sc nogntivn:. ou indit'iro!l 
te!l para outros. 

na algumas práticas que tum influência na culturn 
mandioqueira, como a época do plantio e colheita, o eapac;,a 

mente, o tamanho da manivll, o trato do terreno, a cobertura 

do solo, a capina, a irrigação, as formns do plantio, o Cft! 
prego do fertilizantes, etc. 

As épocas de plantio e ~e colhcitll varinm conforme a 
região do território nacional. No (!undro 5,5,6.1 llncxo estão 

registradas ftS ãpocas, cm alguna estados, 

A colheita da mandioca não ó uniforme, embora tenha 

como norma obedecer ao ciclo vegetativo, o ser foi ta, cm 9! 
rQ\, em um ou dois ciclos, Com um só ciclo vegetativo a pr~ 
du..,ão do ro!::ou pc:ir hectare õ obvi.Jmantc menor. No Inntit~ 

to 1\gronõmico, cm CiHnpin<w vcrificou-oo que a rolm;iio do 

produção do mandioca do 1 purn 2 ciclon õ do 111,52. 
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QUADRO 5,5,6.1 

Eataclo Cpoca do Plantio !::peca do Colheita 

Rio Crando do Sul Agoato ft Novembro Abril a Junho 

santa Catarina Agosto a Dezembro MAio n Julho 

Paraná Sotombro a Novembro l\brJ.l o Julho 

siío Paulo MArço a Novembro Maio a Outubro 

Mines aoraio Outubro a NOVflrnbro Julho n SotomlJro 

DnhJ.o JonuJ.ro n Dezembro Jonoi;o· a Oozombro 

PurnAmbuco Junho a Fevereiro Fevereiro n 1\gosto 

Fonte 1 SUNAD/DtAS, l97l 

'h 110l~çí\o das vo.riodadcs om fun~iio da. produtividade om 
rntzao o doa ciclos do maturação, é um importante paullo para a 
olovação do r&nclimonto global da cultura. Diforontea ·poaquiul!is 

mostram CJUO há corrcla.çii.o positiva antro a idndo das plantas o 

o toor e:m amido noa tubórculos, bem como antro a idade o a pro 
dt!çSo üo rnhos. Essa maior ou menor produtividade variar& 
ta.mbém para c:ldft variedade. !lá cultivares que aos 6 mosca dão 

ao o mdximo de RU.:l. produção cm amido,, enquanto que outrao aó 

' nono ou maia. 

Siio Õm ncguida relocionadcu apenas alguns 
"011 wão inumeráveis os tostes realizadoa pelas 
A9ronõmicn8 do r a !a. 

oxpc;imentos 
Instituições 

No Il'EA~ verificou•so, quo no Pará a melhor épor:a ele 

phntio vai de matço a Qo7.embro. A .·idado da planta influi s~ 

bro a produç;;o 11té o 189 mts o sobre o teor cm amido até o 99 

mês. 1\ in!luünci1.1 exercida pe'ln idaJe das plantas sobro a pr!a 
dução do raizes é inversamente proporcional ii produção de f~ 

lhl\6, 

O efeito dn irriqoção cm cultura do mandioca tom aido 
o•tudm.lu Oi\1 Cruz d.a& Almas, nn cnhi:1. 1\ irriqação além de pr!l 
mover um incremento elevado na produçfio abre amplas posoibi 
'lidadon par~ a mccanização.da colheita de raízes, polo fat~ 
de coneentrür a '!Uo!UIO totalidade das. mesmes nos pX'imeiros 
lO cm da suport'!cio do solo ( •) • 

Ern cxporimcntos, também na Bahia, t'oi· observado que 
A melhor ópocu. do plent1o é o fino.l do mõs da nbril. o me 
lhor Gil toma S)o plantio foi cm sulcos. o espaço pre!orido 
ele 1,60 a 1,00 m, o tomanho dos monivas do 20 cm. A posição 

don manivnR~ horizontal. Na.s vnriAdndcn produtoras de ramas 
a ra!zas PArn t'orragam, a produção do raizes decrosca com o 
decote (poda) e a do ramas zaumentn (111 ). 

e prucho ressaltar que experiências já demonstraram 
fartllmontc c:iuo o n~uoonto da produção cm rA.hco ú inverDamo!! 
to· proporcional Ã produção de !olhaqom. Assim, é preciso de 
termina:r-se previamente o rn:1no:lo Õtimo da cultura, Visando ~ 
m&ximo randimento global. 

HS incUcaçõo do correlação positiva entre o compr!, 
monto dl\ rthlnivn c a produção. Experiências no I .A., cm Ca!!! 
pinas, mostraJ;am quo as variedades Vassourinha o 'l'atú, cm um 
ciclo do !) rnflncs apresentAram aumento do uma tonelada por hoe 

tare am P"flo do rn!:es, para cada 5 cm do ~omprimonto da m; 
niva pbntadc, vllrio.nclo no intervalo do 10 A 30 cm. 1\s me! 
mas vnricd;,dtta, cultivadas sob condições idãnticos o om dois 
ciclos, apr-ooontn.ram aumentos de produçüo'muito mniorcs. 

1\ ndubnçlio do. mandioca tem se revelado cconõmica CJUll.!!: 

do ~eitn nns (Jlantnçõca para indústria., ou oeja, com doi; 
cicloa voqututivos. No sul da Santa c'atnrina ficou ·provado 
am damontltrnçõca du resultados ototundos pela 1\Cli.RESC, que é 
posdvcl nu~t~onto.r da 50 a 120\ o rendimento mêidio, por hocta 
ru com li(\Ubolçiio, ·Cm Santa Ct~.tarina,n.ls ti.roao do m~ior co~ 
.centraçãQ d.\ lnvourla, o plantio e predominantomonto feito em 

J 

( •) ''l'rojato ~\!lndioco" · l:ucola du ·1\t.~r:onomi<l, · u .I·'. nu/ DRA!jCfo.N 

1\no 1, n9 1, l'J7J 

cova1, levando•n maia tempo para ae plantar que rDDdiante lU! 
camento ("), 

Alóm do oduboçiio qutm!cA fu•oo tombl!m a adubaçio o~ 

ginica através de eaterco ou por adubaqão vorde,que conlilt; 
em anexar ao aolo· plantai da famJ:lia daa loguminoaaa, anriqu! 
conde o .. aolo do nitro?ônio a proporcionando-lha, ainda, rrult! 
rit~ organico. am abundância, Aa loguminoaaa maia uatu:!Aa para 
hao aãoz o feijão de porco, a mucuna, na crotliliaa, o f.JUD!l 
do, ate, 

6, TECNOLOGll\ ALCOOLEIRJ\ • PROCESSOS lNDUS'l'RlAIS 

6,1 • Transi'C'Irrnaylio Biogu!mica do Amido em Alcool P.:dlico 

No:t ce~rods e tubérculos, oa carboidratoa aio cena· 
titu!dos predominantemente do amido. Conaidarando exclua1 
vamanto os fanôrnanoa bioqu!micoa ocorridos na produção do 

alcool ot!lico a parti'!: do amido, tamoa a· aequinciaz 

Amido 
hidrólise ~omentoçio 

·açGcaroe 4lcool 

11 cficiónc!o 4A Ação 4oo aiote~ Glldm&uco .. nspon 

aávois palas tranuformaçõas bioqutrn1ca. ac:1mr enumeradaa,i 
favorecida por tratamentos efot\UU~OI aobre--aa ·matiriaa. pr! 
mllB, conduzindo à otimizaçio das caractor!at:t.caa t'!aicas o 
qu.tmicas. Tomos, antiío, como tasca do proOoaHtDel\to indu! 
tr..iftl (lji: matéria prima am1lácca ·como mAndioca• 

a) Tratamento& prelJ.minara~ da matór~a pri~ 

b) Cozinhamento 

c) SacarHicaçio ou h1dr6Uao 

d) Ferrnontnçio 

e) Deotilnçiio 

6.2 • Tratamento '.l.'Ocnolócjico daa Divaratta rasca 

6.2.1 .. Tratamento preliminaroil da matéria prima 

QmR!dorando a mat,ria prima transportada pãra 
a fÃbr!ca, tomoB operações praliminaro:s de paaada, trift9em 
e limpeza, retirando a torra e art~ia aderentes, aaaim como 
a mAior parte da casca fina, ou película, da ra!x. 

. No trabAlho com mandioca fresca, e a ta ú a aeguir· r a·· 
lada O\t cortada. t:rnbora o cozinhamonto subsequente poaaa 
ser processado sobro .9• tubérculos inteiro•, a divisão do 
mat~rial permito um tempo operacional mof!or e proaaõea Ir! 
nos alevadzas no cozinhador, Outra• vantaqona da cominuta 
ção da matéria prima residam no fato do que o conzinhamon: 
to monos enérgico decorrente diminui o periqo da carz:.mel! 
zação dos cArboidratos ( o que; importaria em preju!zo para 
o rendimento em Álcool) e tacilitn 11 deacarqa de maaaa c2 
zida, prevenindo possíveis obstruçõoa no aistema de deaca,;: 
ga do cozinhador. 

Para instalação do corto porto o a operar o ano t2, 

do, é mistér prever o trabalho com raapa de mandioca, para 
suprimento da usina nos mesoa antro eetra. A aequôncia OP! 

racional no caso teró.z corta da mnndioca nas corta.deiras. , 
obtondo•so raspas (láminas finas arredondadas), aoguindo• 
se a' sacaq~m o a eatocagem cm silos. 

o trabAlho do divisão do material 1eco aerl obvi••P
to, efotuado P?r moaqom •. 

6.2.2- Codnhamanto 

Destina•so oata etapa do proceuaamento dai m!, 

túrin11 primas amU&cofts a favorecer a aacaritic:açDo do ami 
do, promovendo sua gelatinizaqão, ou aaja, intumcsciment;· 

(•) "Levantamento Agr~pucudrio Ue Santa Catarina", Miniatiirio da 
l\gricult.ura I IDG~/ ACARCSC Soc:rotaria elo ACJricultura do 

Santa CatArina, 1970, 
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doa grãos individunis do amido axiatentos no tubórculo,to=:, 

nando-os acosa!voia ii nção dos agontoa do hidrólise. 

A tecnologia dostn fase onvolvo a hidtdt.ação da mat! 

ria prima, ndicionando .. no água om proporção variável CO!! 

fot'ml!!l fiO trato do mandioca frltscA ou soca , ueguimlo•so o 

cozinhamento da "gomo" om autoclavoo ospociais (tipo "llcn 
zc" l , onde, pelo liÇÃo do vüpor sob prossilo vnrilivol ( 2 n 

4 atm.) obtóm-uo a. paota ou "l!lingiiu" que ó oxpuloo do c2. 
zinhndor cm torto descarga, o que fac i li ta a homoqonoiz!l 

çio dn mnssll. 

G. 2, 3 • SacoJr.it'icnçio 

o amido gclatiniza~o obtido na etapa proc!. 

dente não ó diretAmonte assimiliivcl pelos microor9nn·1 &1'\0B 

I'(ISp::xlSÓvcis pala !crmon taçiio ll.lcoólica, an luvaduns { Sa:. 

charomycos coreviniaol. Torna-se nocoso5rio, dostarte, pr2, 

ceder a uma sacarificllçiio ou hitlróUoc, trDno!ormando o 

Dmido em açúcarcs·cnrboidratos do constituição molccul.u 

mais simples. 

Esta fase do proccsoamanto ó realizada om sacnrif ic.l

dores, onda a massa cozidll quente vinda do cozinhado r ó 

rasfrillclll à temperatura desejada, vDriávcl cm função do !!. 
gonto da hidrólises empregado, scquinao-se a v.dição do ro f2, 

rido agc:mtc, que podo ser ácidos, maltes, h rolo cnzimiit!,. 

tico o onzirnao purificadas, o pormanccondo o rnaio, sob ag! 

tação, no sacarificlldor 1 até a completa transformação dos! 

jada, controlada por rençõas qulmicas, modidan f!sicnn ,etc. 

6.2.4 - Fcl:!llt.mtaçiio 

o mosto de mAndioCA SD.carificada so!ro, C!!, 

tiio, a ação bioqu!mica do sistema zimásico das leveduras , 

com a conversão dos açúcarco em álcool et!lico o dióxido 

da carbono (co
2
), .llêrn do compostos sccund&rios cm peq~1cnn 

qunn t.idndo o 

A formentaçiio, em aoml4S do número o capacidade V!! 
rUi.vcis, do acordo com ns dimensões da usinn, poac ser re~ 
lizada com fermento comorci.J.l (fermento do pad.:1rial ou, do 

pre!erêncin, com raças de lov!ilduras puras prov!o!niontcs Ue 

culturati rlP.uenvolvidas no laboratório cltt usinn c prop.J.g!!_ 

das em volumes Cl.'oscentos de mosto da mandioca, ntó ati!!_ 

giro nparolho de eultura.da unina. 

Em uma primaira fane, procura•se obter .l r.lpidn mul

tiplicação das lovócluras, com aux!lio do .uojnmcnto, pnra 

obter o moo to somente • A seguir 1 semeia-se o mosto princ! 

pal, onde so processa n fermentação proprinmcnte dita. 

o controlo ofotuado no lab(.lrlltório indica, polo" d~ 

créscimo do teor de c.:~.rDoidratos no meio, a transformação 

cm álcool. Ao término da fermentação, o mosto fermentado 

contém álcool et!lico, dióxido de carbono, pequenas quant! 

dadus de ácidos orgânicos, alde!dos, éstcres e álcoois s~ 
pcriores: e, ainda, lovcduras, ba9aços, fibras o outras m!_ 
térias sólidas que devem sar separndaD por filtrl!.çiio, ll!!, 

tes do enviar o mosto ii.s colunas do destilação. 

6.2.5 - O<lst!loçiio 

t::mbora a destilAção do mCJio fermentado de 

mandioca obedeça l!.OB procoitoo comuna da ,llrtc, torna .. sc n!, 

coscário planejS.-la ospociticamente, para obtenção do â!, 
cool do boa qualidade. Os apa:rolhos con.uub u~~te~tlvt~ PA.Ci!l t'h:..t~
tilaçiio de molnço e calclo de cnna formantl!.dos, não silo ad!!_ 

qull.dos ao trabalho da mandioca, reoultllndo su.:~. utU.iznção, 
no caso, em úlcool com teores olovadoD do aldo!dos a &c ido 

cianídrico o 

colunll.s omproqando o sistema de 11 pastuurizaçiio" ou 

com um dispOsitivo auxiliar de retirada dos produtoo da 

caboç.:1 {Lildo!dosl , resultam em úlcool do cxcalcnto qualid! 

de, enquadrado na cate~goriA de "filcool fino~~. 

Em usina projetada pnrn procoDsar rnnndioca hnvorã, 

cm consoquüncio., uma gurn.ntia elo Uualidnclo do oporaçiio, 

poio ncrli ponulvol, C•li:IO nocoho&rio, dastilnr mo ato de m! 

luço ou c.1ldo do canü !ormont~\dos nna colunatt ela menciona .. 
da unin.l, dponrJn r.:om puqut~naa nlt:ttra.çõ1.1o procCJsaunio, 

uiio cnbcm, avidantamonta, no ata rÚpido~. oúmula da tu2_ 

nologin do prncconnmonto ela manclioca purn obl.ançSo do 

dlcool ot!lico, rocomend•lçÕoo rn41D dotalh.JdCIG em relaç5o À 

limpoza, o:Jtcrilizaçlio u vnpor o outroa C1Jidt1d011 portincn 

tos à atunl marcha técnica dos procosBos ele !urment~ção. 

6.3 ... g,_t_;.:.~~S:no dn H1dról i.oll como Ftaso Cructt~l do !'rocoRI'In· 

I!ICJT!tO 

Rcssaltn da rápidn doocrição procuduntc, ~wattlCit.r-aa 

a fnsc da hiclróHso como morocodora de mniorc.a cuidados pg_ 

rn sua por foi tu oxucur;do, visto ~;~ato o tapa constituir um 

dos fntorcs que tendem lt ulevnr o custo dn fobricação do 

álcool de manUioca om confr(.lntn com o produto derivado da 

cnnu do nçúcnr, que cY.iCJc:J npcnns um.l dilutção (no cnao do 

mchçol para torná-lo rr.ctiO ;1dcquudo .:o trubalho dua le\oed!!, 

rns. 

A transformação do amido c1n açúcou:'.:"' deve ser compl~ 

tn, pQi~" U1"1il MC:F\r"j f1c:,,çlio inAficiento conduz à formulA

çE.o de teores siiJnific:~tivoo de dc:~etriMti tlificilmonto fc!_ 

mantcsc!vcis, ou scj<l, diminuiçlio do rundimanto am álcool. 
PD.ra maior dinamJ.zaçii() do processO indutJtrial, õ poss!vol 

tolerar uma !)oquena ~ro~orçlio de dextrina {"reat·daxtrin 11 l 
no meio oucArificado: llfl levedurns est.õ.o nptuo a trana!OE, 

mnr cm álcool, no pcr!cdo dcotin;tdo à fermentação, estes 

carboldrntos resultantes cln de9r,1dnção parcial do amido. 

oove-5c conoidcrar, ainda, quu o uraoil, pda trop!. 

cal, não dispõe de condições clintiitiC"-B lldoquadas il prod~ 

ção cxtcnsn, fácil o barata, de r.~alte de covuda,aqonto trf!. 

dicionlll de hiclróliflc non Er::.uu. e Europa, nas grandtJc ele! 

tilnria~ c cervujarict::i. Donde, li"' opçõcu ucriio: uso d'• de!_ 
dos ou .lgcntas cndrn~ticoa corno o rn.:altt: de milho, o .t'.n·ulo 

enzimático ou <UI cnzim~~s purifi.cad:~r.. 

Rosult,, das consiclcraçêicn ucim>t que 11 Jmplant.,ç.lo dtJ 

indiintri.:~n do fcrmontnçiio .i. b.:~so ele mtttcri::~i.n am115cooo 

dc\'C! considor.:~r todos o~ futorc:; ocolõa-icos, cconõrni.coo o 

tecnológicos, ;mtcr; de Pscolhcr ,, conauta U.l fa::;~ crucial 

d<J procosSLimcnto - l4 hidrólise. 

6.4 - ~r.•~ç·:io f:ntre Procest~os Correntes dr- Uidróliso 

l\lÓr.l d~ tr,,noCorrn.J.,~o do t~~ido l"'m ar.úc.:.rttti polo trAD~ 

lho bi.oqulmico dou sistomm:; cnzim5.ti.co:o, é po:>H!vcl lllf!:, 

tu.;or c~tn hidrólise pol"' ução do ácido:;. h'lÍI..<I.-r.\!,pOr~m, dt.1 

método obsoleto, embor.J ninda seja utilL:~~do, no Dr.:asil , 

ntt p~:oduçlio ac xarope de gluco!.iu .J pnrtir do milho. No c~ 

so da produç-iio de 5lcool ot!lico, lllóm dC' oxJc;ir ap.lrolh~ 

'JUIII m1p~;1cinl de nlto custo, resulta om bo1~c rendim~nto Uo 

for~ntnção, acvido .5. form.lçào, por mc.tio de rcaçõets rcvc::, 

s!vois, de compontos de alto poco molecular n5o asRimil! 
J.iivcis peh::; lc\•cclur.:.s. Circunstânci.!l. pondt!r;,vol. na :~otunl 

.::t~njuntura: o ptoccsso do hiclról13r. áciclol õ fort&ment:.o P2. 
luitivo, d~11.lo os resltlucH> da í'tlrmontnr;ão l"àrêchcs") tiOrl!lm 

iní.l.proveitrtvcis. 

Tul.D objeçêico não cabem cm relação ao uso dos a9on, 

tas bioquímicos, quu f:icriio connidarndoa om maior da talhe 

no item 6.5. a sccJuir. 

A pro!erôncia pcloa pt;occunoa en::imii.ticoa é, daatn!_ 

ta, plc11H\monte juntif.ic5val om ao considctmldo o contexto 
da i.nduntt.•iull:.~lçflo tot.-.1, com nprovoitamcnto doe rua!, 

duou industriais, olimin.Jndo n pnl"uiçüo. 011 trc.tamontoa e!!_ 

zim5ticos dhipÕom, ai.nd.J., do sólido ombnoamonto tocnol5gi

co, com 11 know·hOW 11 nacional .:~.tunlizo.dc. 

6.5 - ~I!C?!'}!!Lg_e~l.idrÕliAo por Via tnzirnLtica .. Oencrieiio 

~~ 

com c.:a·;\ct:odtH.ic.-tn de oxocuçüo induotrinl,podam aor 

conniderildOR trÜA proccn.mon de hLUrÕlJ1.>u on;.:im.:itica, a Of!. 

bc.:r: 
;I) Pclon m.lltorJ, onp~.:cl..11.mcnto pelo lllr.lto do milho, 
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b) Palo faro lo onzimático ("mold bran"). 

c) l'~lno enzimas puriticado.s 

Oo dois primeiros procossoa são mais !imploa, obte!!. 

do .. no o m~lto n partir do milho l!loco em espigas e o tarolo 

onzimiittco elo rcs!duos do coroais, cnRCliB o farelos. A h!, 

dróliao por meio do onzimns purificndns, som dúvida do te~ 

nologiD m.üa nvnnçnda,, ó também vilivel no Drnsil, estando, 
incluotvc, om !nso de implontaçlio umn grande empresa para 

produç5o do cnzimnn, no Distrito Industrial do Montas Cl! 

roa (Minas Gorais). No Estado de são Paulo. as enzimas s.e. 

lubilizantoo c sacnrifiCnntes já são 

por diversas empresas. 
comercializadas 

Como primoiroa fatores a considerar na seleção . do 

processo da hidrólioe, temos, som dúvida, as condições ll.!!!, 

bientLais das áreas de locação da~ indústriu. Como parãm! 

troa básicos oobro este cl&pecto o ainda outros ternos: 

ll) 1~ utilização do malte do milho exige temperaturas 

baixas parol ,, molltngcm (gorminl'lção parcial do grão): o tr! 

bl.llho no Sul do Pais, onde existo grnnclo produçlio de ma!!. 

diocn, poderá nor roollizndo o ano todo, desde que sejam ! 
dotndols precauções ndcqulldns para evitar contaminações por 
fungos ( mofo l . 

b) O farelo enzimático podo ser utilizado em zonas 

mais quentes. Neceasitnndo áreas extensas (tnboleiros) no 

conjunto industrtnl para n produção cm superfície, deverá 

ser ostudndn a propagaç5o dos microorgnnisnY"Js produtores 

d~1s cnzim.Jo cm tambores rot<itivos, ou cm cultura submersa. 

cl l'ls enzimnR purificadas, cuja obtenção exige te c .. 

nologia mais avançada, aparelhagem polra rccuper.:~.ção do i!!_ 

Bolubilizüntcs, procc!lsos do liofili:wção, etc ... deverão 

do preferência, ser produzidas em fábricas de maior porte, 

aptafi, inclusive, .l remessa, Cm forma de pó ou granulado , 

pnra todo o Polis. 

No trnbalho "IIidróliso enzimática da mandioca" ,real!, 

zado na Divisão do Açúcar e Fermentação, do Instituto N,! 

cionlll de Tccnologin, for4m estudados em profundidade os 

agentes de hidrólise enzimática acima citados, estabelece!!_ 

do proporções c condições ótimas ao:. procesaos do sacarit!, 

cação o fermentação. 

Como processos de m.:1ior adaptabilidade Às condições 

climSticas Prcdomin.:~.ntos no Pais, sobressaerr, sem dÚViclll., o uso 

do farelo cnzimãtico e d4s enzimas purificAdas. Selecionar 

entre as duz.s técnicas, porém, assume carãter altamente C! 
pec!fico e dctalhista; o processo pelo farelo enzimã.tico é 
mais r.5pido na duraçiio da fase da hidrólise; o da enzimas 

purificadas trnbnlha com quantidAdes reduzidas do mAteriAl 

hidrolisanta, pela sun altll potência c conduz a mostos e! 

trcmolmt'nto fluidos e m.:majávcis. 

No quaUro, a seguir, encontram-se dados numéricos r~ 

loltivos S.s cficii:!nciol~ elo hidróline e formontn~Eo de mat! 
rias primi.l:::; il.milSccas, cmpr(:9ando os diversofi agentes d~ S_! 

carif.i.c.:tçZio; 

I ' Proccr.so sac.1rif!caçiio eficiência fcrm:mt..1Ç'iio 
(módinl {média) 

Mult Q milho 95 90 

lo onzJ ~~.it!ca 95 90 

Enzin \:1::1 t'urlfic.-IU:~~: 97 90 

1\l~ {•fic.l~nciar. de ::mcnri!icuç5o o formentnçS.o obti.dAs 

pelo prnccs,.;o do ld clrólino úcidn não s5.o citadas, poia Oflta 

m~rch-.1 opcrucimwl nl~m elo estnr. c1u obnolcmcõncin, niio é r~ 
ral~cm!:"L\'Cl, como j~t mr.mr."J onl'uln, 

•rurn<L-~;o, U._;o~t.Lrlt•, nucc:.w.ir.l o ~ nolcçiio, um m.:nmo 

ucuriu.lo cl~1 v.tuldlltlitdo ('con('jm~ca Uo~1 doi11 procm~soo, conn.!, 

dorando tnUo:1 ou L"1torcn e!lpcc!f:Jcon dn unina n &cr plnncj~ 

d.:t. 

G,ú - '('t.o:::; t:conümico~ <ln Produc;i'io de Et<lnol por "lin &r:zi 

~-

do t.!l.1nol ii pt1rtt.r dll me~ndiuctl r.omont:e 

aerio conhecidoa apõa expor11nontoa om escttla de produção 1!1 
duatrial. Esta aituação sará atingida após a construção o o 
perac;ão de usinas do demonstração, om rogiõou o4oquadllment; 
escolhida a. 

Nas Figuras 6,6,1 o 6.6.2 são aprooentadau l'IB marchas 

do processamento utilizando o farelo onzimlitico o enzimas ?.!::! 
rificllidas. Nota-ao nos fluxogramas apresentados a grande B! 
molhança doa dois processou ,que somonte diferem nas etapas 

de liquefação o sacariticagão. E poss!vol,dcsta !orml'.l., proj~ 

tar usinas !lex!veis que permitam o uso alternativo dos dois 

·processos. Este fato á de grande importúncia nn r.tapft do d!! 

monstraç~o u ttquittiç4o Ut: .UXLJer ~t#11c.l.a opÍ$rac.Lonnl pois os 

dois casos poderão ser investic;radoo, acumulando-se num mo111;:ro 

tipo de usina as oxpcriõncias nccossSrias U industrializaçlio 

em larg4 escala. 

Muito se tem argumentado sobre ao duas principais rr.at§. 

rias primas para a produção do etanol: cana de açúcar e rr.c1,!! 

dioca. Na .E.!!J.~ confronta .. se os doia produtos agr!c2_ 
las o determina-se as rogiÕeH do competitividade para a nan 

dioca. Verifica-se por cota comparação a sua ampla possibil! 

dado de concorrõncia il cana do o'lÇÚC.:lr. Ncocn !igura forllrn 

utilizados os preços ele setembro de 1!>75 para a cana da açi! 

car e pl'Ojotados os aumentos aos n!veis reivindicados pelos 

prcxlutorcs na oc<lsião do clnbot.ação dontr. tnbalho. o rendirne!!_ 

monto global para a cana (65 litros do álcool por tonelad.J de 

matóri.t fresca processada) no baseiLJ nl.l oxporiC:ncin 

trial acumulada n~s últimos a,nos. Jú no caso do mündioca, r! 
procenta .. so uma família de rcndimentog globais que variam ao 
150 a 200 litroa por tonelada de matérin fresca procot~sa~a; 

MARCHA DO PROCESSAMENTO OA MANDIOCA FR.ESCA PARA PRODUÇÃO DE ALCOOL 

UTILIZANDO FARELO ENZIMÁTICO 
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isto se dovo liOR dUorontos tooroo da carboidratos ( do 25\ 
a 35\) do. o di versas varitrdndos do mnndioca e ào esperadas til!! 
lhorias de rendimento industrilll, ao se possar das !!Xperiên. 

CiAI do labor,üÓrio {oxaustivamonto realizados no INT) à O!, 

cAla industrial das usinns de demonstração. 

Com a finalidade de ilustrar os volumes do invoatimon

tos nns usinas o oo custos do litro do álcool produzido a 

partir da mandioca, foram roaliZndas estimativas utilizando 

formulações do enzimas purificadas e nutrientes já exporimo!!. 
tadas nos laboratórios do INT, bem como pr.oços de oquip.:imon

tos fornecidos por fllbricantes nacionais, e Indicas técn! 

coa relacionados com a Indústria Quimica. Os resultados de! 

tas ostimntivns acham .. se sintetizt~dos nos Quadros 6.6.1 e 

!.:..§..:1. e Figuras G.6,4 c 6,6.5 , 

Cumpre llinda adicionar que foram inveotigadao opções 

energéticas para o cBlor do processo da uaina, () maior cons~ 

mo do vapor ao verifica na destilação, seguido do ostoriliz! 

ção das dornas do fermentação c do cozinhamento para a hidr§ 
liso. Como altcrna.tivüs foram considerados o óleo combustf 

vel e a lcnhn , ambos constituindo soluções perfeitamente 

viáveiB sob os pontos do vit~ta técnico o oconõmico. ooteta .. 

so, porém, n!tidas vantagens cm favor do utilização do lenha 

tanto em custo como cm estratégia, por trator .. so de recurso 

renovável. rodem llinda aor previstas utilizações de rejeites 

como aparas do árvores provenientes dn indústria do celuloso 

e mesmo excedentes do bagaço do canu de açucar a custos irr.!, 

sérios. 

o aspecto lenha poderá asnociar aos ompreendimontoç in, 
dustrial (usina) o aqrlcola (cultura de mandioca) a silvicul, 

tura com técnicas modernas do reflorestamento c manejo. 

Concluindo, podo-se assoqurar que é viável basoar .. so a 

produç4o industrial do et.:~.nol cm matérias primas c insumos 

<merqéticos totalmente renováveis. 
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6. 7 - Utilização Integral da Mandioca 

Ll'lKS/T 

1- 150 
2 .. 170 
3- 190 

r.:.lnh:frrio ~o lndÚctrla O tiCI Ct'r.~ht:ic 
St.crt1aria ~" T~cnolo(!IQ lndu:~r:c,r 

Embora constitua a. obtenção do álcool et!lico o ponto 
focal do processamento, o atual conceito de industriAlizar,io 

integrl!ida impõe a considerAção dl!i mandioca-PlantA como mat!, 

ria prima a ser aproveitada em todos os seus constituintes 
primitivos - pArtes aéreas, raiz - e rcs!duos derivados das 

diferentes fAses do trabalho industrial. 

Destina-no o aproveitamento da raiz ii produçiio do â! 
cool etilico: finalidAde Altamente prioritária na atual co!!. 
juntura. C: possível prever, porém, já com certA base exp~ 

rimentllil, o aproveitamento das partos aéreas e resíduos da 

oacarificlllçao c destilação (fibras e "xilempe'') em outra f,!, 
nalidade importantinsima: a elevação· da taxa protéicA · da 

diota de populações cllrentos, l!ituAndo como componente de r! 

c;õeo balanceadas. 

Como AS folhas c hastes da mandioca poclom ser corte 
das mnis ela umA vez antes da colheita, sendo desidratadAs 
e tranoformadaD em farelo, encontre-se uma utilização idoal 

destas componentes no arraçoAmento do gado. Foram realizn 
das oxperiênciaa sobro o as~unto no Estado do Rio de JAnei 
ro (munic!pio .de são João da Barra) e em Costl!i Rica ( Amér,!, 
ca.cantrnl), as últimas com orientação elo Oepl!irtl!imonto de 

Agricultura dos Et::.UU., verificando-ao que, em comparação 
com misturas prflpAradas com alfAfo., o farelo dn5 folhas e 
rama.a da mondioc:a dosidr.atada apresentava qualidade pratic! 

mente cquivnlontn, a,dotnndo-so como parlimotro detórminante 

A quantidade do leite produzida. 

Eotudon recontes, ronlizadoEi no INT, domonatrnra.m que 
a protolnll dttfl folhtHJ dl! mnnclioca, com tooro6 do 301& (bnse 

ucca), Gpra'uenta boa compouiç"lio om &cido aminadou, 

Qu.!lnto ao resíduo da deut11Liçiio, ó op~oveitávol no oa 
tado ou apóo oocagem para melhor concorvaçõo, pondoncSo 80; 

experimentado, aindn, um enriquecimento protiiico palo modor 

no processo de formaçiio da biornnsaa fúngicA. -

Abre-oo, dostarto, no âmbito da tabricaçiio do álcool 

ot!lico a partir da mandioca, amplo campo do experimentação, 
cujos reoultados virão enriquecer da muito o acervo da toE_ 
nologin brasileira • 

7. • PROPOSIC~O DE PROGRAMA 

7.1 - Introdução 

Acredita-se que os capi tulos antariores dos te trabl!.lho 

identificaram adequadllmonto a. oportunidade do stanol como 

UJn.l alternativa espoyificamonte brasileira aos combuDtivcis 

liquides tradicionais, podendo so constituir cm um dos dos~ 

jados al!vios, o mesmo na procurada solução, para as atu.:is 

dificuldades no quadro do suprimento onorgético naciQnal. ! 
cre~ita-se ainda, além disso, que tenham ficndo iCJUlllmonte 
demonstradas as atuais viabilidade o convoniôncia de açõos 

quo so constituam cm um programa de inocrçiio do etD.nol nn D! 
truturA do conoumo cnorgótico brasileiro. 

Na formulação do tal programa devem ser 
dois objotivos: 

consiclorllclos 

a) Adição progressiva do etanol õ: gll.solina, atêi a m! 

xima proporç:io tecnicamente recomendável, e empr!! 
go do etnnol paralelamente ao óleo diesel; c:ste oE 

jetivo pode e deve tor motas estabelecidas a pr!!_ 
zos rolativamanoo curtoa (de 5 a 8 anos, ' 

b) Utili::nção do etnnol cnmo combust!vcl puro, madian 

t.;. '"""versão ')radunt tb :C'rota de veiculo::: nacicna~ 
este objetivo dove ter mct;as cstabolecidols tt prazos 
relativamente longos (do e li. 15 il.nor;;). 

Cumpre destacar que os dois objetivoa ACirnll são pass! 
vais de program.:;çõ.o simultâneA, o ns açõos necessárias às 

nUAR consecuções semento começariío a se distinguir ao cabo 

dos primeiros cinco anos de condução. 

Outro importante aspecto a abordo.r ú que a condução de 

um programA como o descri to exigirá mobilizi!.t;âo de esforços 

em pelo menos dois n!veis distintos de Atividad~s: pl~nej!. 

manto c coordenAção pol!ticlli a n!vel nacional; coordenAçSo 

e condução de dosonvolvimcntos tecnológicos a nivc'f ,de· ~n:!. 
tituições. 

····.r:· •• 

7.2- Plane1ament;.? 6 Coordenação Pol!ttca a Nível Nacional 

EstA Atividade envolverÁ necesGariamente a lltuação 
concorUda de vários Ministérios, em cujas árens se situam 
os diversos aspectos pertinentes ao programa. Entre estes 

l!inpoctos destacAm-se os seguintes: 

o Programação detalhada das proporções proqrossivAs 
de adição do etanol à gasol1mu idem para o empr2_ 

go paralelo ao óleo diesel; 

o Formulação do cstratógia de armazenamento o di.!!, 
tribuição do etanol, visanclo a consecução dos oa 
jetivos A curto o lonCJO prazos; 

• I"lanejamento dota'lhado da estrutura de particip! 
ção das matérJ.as primas agricolas (cana o/ou mau 
dioca) na progro.maçiio estabelecida; 

• F'ormulnçSo elo estratégia do incentivos à expan, 
aiio das culturns agricolno compntlvois com o pr!!_ 

enchimento daa motaa1 determinação de S.roas pri,e 
ritãrias para o cultivo; polarização do empl."ee!1 
dimantos aCJrlcolnn; 

• Elnt.Joraçao de uma oatratúgÚ. de comorcinli 7.~ 
ra o produto UIJr!cola, cnvolvondo a 9•1I"lHil · 

ootuu dQ liCJUlt~iç3o .c pr.cçoo mini moa pllra c;,d..t r2 

giiio 1Jrodutorn1 
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• PlanojAmunto da int't4lnção do capacidndo produtiva 

alcooleirc., por ragiõoa, polAriznção do omproond! 

montes 1nd~str1d&J 

• Formulnçfio do ostratóqia a longo prnzo, vLoanclo a 

convorn5o gradual dn frota do voiculos no uso do 

~1tanol como combuctivol puro o a fabricação dl:l l'fl2 
toros cspocialmonto projotados para osso comb•Jst! 
vol, 

7. 3 - ~~r,:J..:.;,,_::J.iio (l Conduçiio do OosanvolvJ mCJntos Tocnol.~ 

~ 

NestA ntividlulo dovuriio ner mohiHzt1dns as diycrsns 

inutituiçÕoB tócnicns, públicas -ou privDdas, com cnp"cit!!, 

ç5o noo difcrcntoo actoroa a scc;uir discriminadotu 

7.3.1 - Tocno.1.ogia ele Indústria Alcooloirll 

Emborn jii. so diDponha no Po!s de conhecimentos 

tecnológicos adoqund::~n ii imodi.:ttn !mplon1&ntação de unlcl.acloD 

industriaiR, é conv~ntontc a cont:Inun invostigoçiio do dct!!_ 
lhes ospcc!ficoo, visando o t~primoramont:o das tócnicas c a 

otimizaçlio dos rcnclirr'Jntos induotriaic. ll<'IL'D tnl Um, ó dco 

interesse a inst~.l.aç5o de uainac de dcmon~tn.ç5o, :!ã c.m t!s,..~. 

la industr!D.l, cujo por.te, localizaçbo t"! carilc:tcrint~i~~·lS 

técnicas aS.o objoto do estudo cspociíico rua.lio:ndo pelo !J9, 

crotaria do Tecnologia lnduotrio1l do MIC. Uost"'s inatol!!, 
çõos, o nos laboratórios ccpoc1Dlizadoa r:;erii por.s!vol a rc~. 

tiznçiio de invostic;üçõos espoc!Uc.:ts, taio como: 

• Es:tudo o cxporimontnção da métodos adoquw.loa de s! 
lllgem e estocilgcm da matéria prima; 

• Otimi~ação d·l equipamentos o .:1justo de parâmetros 

para a operação de cozinhamonto; 

e Continuação ju t'Cm]uisas viDando a ~r·1 f't:=itr)· t• i1po!, 

a 'E~tudo da compoatçã.o doo g.uos ele ooc,,po em !U!!, 

çüo dao contUçõcs do utiliznçiio elo etanol nos ~ 

toroa7 

" Lcvnntamonto d.:tn cnraclcr!Htj cus lubrificantoo do 

otnnol o fiOU r. o fui ton Ho!Jro on cnmponontoR do m_2 

torua: 

• Ooscnvolvimonto do téc.:ni r.nfl para pnrtidn ü bni:xas 

tomporaturno de motornu "' otnnol; 

• Dc&onvolvimcnto do l:Õcnj Ct1.S elo indicnção dn qrad!! 

nçiio Alcoê',lico1 do combuntivol etanol; 

o Dcsonvolvimonto o lldtJ.pt;\ç5o do uintamas de inj!!, 

çiio continno1 de ot:nnol pura motores a cantolhn c 
dicool; 

• J:!studon da processos do dcsnaturlu;5o do etanol o 

sull. influência nas cnrl'.ctorioticiln do combustivol: 

• Cctudos àa in!luêncin do atunol ~obre o Óleo 1!:!, 

brificanto do C.Jrtl:r; 

o Dotorminilç:io dos pi.lr.imutros üc rcgul.vjcm rloa d!. 

v~rno!l ti.pou cl~ carburnaoron atuõLlmcntc cm uao, P!!. 
ra a utilJ."a!jliO elo 'utl!nol; 

ft Projotor. do cunjunt;or; de ildilptiLt:".:ÍO pn.r.a n conve! 

s::io dos motores convcnc ionóiu; o1. g<'lsolin,, iJO uao 
do etnuol; 

c. Estudo do viabilidlldc de convors3.o scletiv::t ao 

usO do ot.:~nol puro de frotna cspcc1nia de vo!cu 

loc, profcroncilalmonto aquelas que podem se Ilha~ 
tecer cm postoa de i!Censo limitado: !'rotas ele 

taxis, do V(jícuto::; oficiais, de trllnsportc!l eo 
letivos c de co.1pcrativas rurais; ·~ 

o Projetes de motores otimiz.'ldos para a utili;:il 

çõ.o excluai"ln do cti'lnol como co:nbust!vcl. -

!eiçoamento du «•J.:mtvt. JoJ tiüCdt.'..:J.;;ol.:~.oi.J; 7.3.3 - Tocnulogi.:o 1\gr!cola 

" hperfeiçoamt:nto da tecnologia do maltagcm do m.!_ 
lho, visando o aumento da cApacidade onzim5t1ca c 

obtenção do' maior rod stencia n microorganhmos 

contcminantefl 1 

o SeleçÃo, isolamento o aclimatação de levedur.ns, V!. 

sande o aumtsnto do rendimento do processo forme!! 

tativo e diminuiçÃo de seus custos1 

• Aperfeiçoamento do processos e equipamentos para 

a separaçD.o .!os sólidos do mosto; 

• l!.proveitamonto industricl dos sõlidOfi do mosto; 

o Aproveitamento do C02 desprendido durante o pr~ 

cesso fermentatiVo! 

• OtimizaçÃo do sistema do destih.ção, visando: a) 

retirada completa dos alde!dos o ácido cinn!dr.!, 

co: b) Diminuição du consumo do vapor; c) adoqu!_ 
ç5o à dualidade do operação (mostos provonientas 

da cana e da mandiOCil) ; 

• Aproveitamento do vinhote in natura ou processado 

para cnriqut!Cimonto protúico, visando consti tu!, 

ção de rl\ção animal1 

• ExperimentaçãO cm escala industrial com diversa& 
nJ ternativD.b onorgóticas para geração do calor de 

procosso1 

• Otirni;:ação c p:1dronização de projetas de instnl! 

çõos, cquipumcmto& o componentes, a partir da o.l! 
neriüncia de opert~ção cm escala industrial. 

7, 3. 2 - TecnC'Iloqia dt! Veicules 

Neste oetor será necessária a mobili ~~ção do 

laborotórios de instituições tiicnico.s e de indústrias, vj 
zando complomontar e detalhar o quadro de informaçõoa já 

dispontveis. Para tal !irn, as investigações cobrir!io, en. 
trc outroo, os soguintas tópicos: 

• Estudo c experimontnçlio do métodoa adcqu~dos ao 

nrmazonll.mento do otanal om roucrvatõrios c ta_!! 

que o, tllndo om vista oua hic;JrOBo:J!JiCidDido e volat! 

lidadO I 

Este sotor já congrega há decênios os os 
forças de inúmoros pest]Uisadoroo o insti tuiçÕC!!l de invo~ 
t1gaçiio ugr!cola. A massa de inform.1ções jÚ dispon!veis 

ú enorme, embora sua forma de divulgllçào aindn dificulte 

o estabelecimento de corrol.:ações gcr11is ou a oxtnçiio de 

conclusõa::. a n!vcl nacional. Por isso, rosultD. convonien 

to que uma coordenação nacional do pesquisaH no setor v; 

nha a uniformizar os critérios do axperimentação e !lval; 

ação de rcsul tados. As obs"ervaçõcs deverão se cxtendn; 

a culturaf:l em larga oscnla, não se restringindo aos li 

mites dos canteiros o:x:pcrimontnis. Deverão ser coberto~: 
entre outros, os seguintes tópicos: 

e. Estudos sobre a J.nfluêncio dos regimes de irr,! 

gaç:ão na profundidade rnêclia da raiz da ntandioc'" 

cm vários tipos de solo: 

• Otimização de técnicas e projetes de sistemas 
do irrigação; 

• Estudo do viabilidolde do colheita mecanizado. da 
mandioca: 

• Aproveitamento econõmico da parte aérea da ma!l 
dioca o rejei tos da cane; de açúcar 1 

o OtimizAção do tãcnicas ac cultivo,considerando ae 
diversas variedades o condições de solo I climar 

• Desenvolvimento e/ou otimiznç5o de culturas rot! 

tivas, visando economill de nutrientes, 

• Peuquisas genéticas visando A seleção o aclimat! 

ção do novlla vo.ried4des; 

• Estudos da de!onsivoo e suas in!luiinclas sobro as 

culturas e seus produtOS! 

o Estudos sobre na rospoatas das culturas aos divoE, 

aos fortiliznntcs1 

• Apuração da e!iciõncia .roal das tõcnicas do cult! 

vo tradicionais; 

• Eotudos sobro a poaslbilidado dn nrmn:.:umnnanto da 

raiz da mandioca no sela, visando a dilatação r'• 

úpoca do colheitA. 
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7. 4 - Implicaçõoa da Produciic. do Et11nol na Conatituiciio do 
11 Ilhas Econõmic,oss" 

O progr11mn dê produção do etanol a partir dn mamHs: 
cc BCI insere nos objet.tvoa da socrotaria do Tocnologin. I!!, 

duatrial elo MIC do constituição do economias regional~ om!!. 

nadas de atividD.dos industriais blisicas, supridas autonom!!. 
mente do insumos onergãticos. 

Assim, a instalação do usinas de produção do álcool 

cm. pontos do território nacional ostrntagicamonte seloc12 
nados trará para. o País o b~?noficio de adicionar novas te!: 

ras ao território pro~utivo nacional com os consequente~ 
benaf'icios advindes da 'fixeçiio do homem a rogiiio incorpor!! 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei n~ 8, 
de 1.$176 -CN, que "dispõe sobre as relações de trabalho do 
atlera profissional de futebol, e dá outras providências". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM lO DE AGOSTO DE 1976. 
Às onze horas do dia dez de agosto do ano de mil novecentoS'e 

setenta e seis, no Auditório Milton Campos, presentes os Srs. 
Senadores José Sarney, Saldanha Derzi, Cattete Pinheiro, Vascon
celos Torres, Lourival Baptista, Altevir Leal, Fausto Castelo
Branco, Renato Franco, Itamar Franco e Deputados Ibrahim Abi
Ackel, Wilson Braga, Francisco Rollemberg, Daso Coimbra, Alcides 
Franciscato, Antônio Gomes. Athiê Coury, Erasmo Martins Pe~ro, 
Fábio Fonseca e Francisco Amaral, reúne-se a Comissão Mista, 
incum1:11da de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei n9 8, de 1976-
CN, que "dispõe sobre as relações de trabalho do atleta profissional 
de futebol, e dá outras providências". 

1 
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. 

Senadores Agenor Ml!ria e Evelâsio Vieira e Deputado Aldo 
Fagundes. 

Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente, Deputado Athiê 
Coury, comunica haver recebido oficias das Lideranças da ARENA 
no Senado Federal c na Câmara dos Deputados, indicando os Srs. 
Senadores Saldanha Derzi, Cattete Pinheiro, Altevir Leal, Renato 
Franco e Deputados Antônio Gomes e Francisco Amaral para 
integrarem a Comissão em substituição aos Srs. Senadores Jessé 
Freire, João Cálmon, Mendes Canale, Henrique de La Rocque e 
Deputados AdheiTiar Ghisi e Antônio Annibelli, respectivamente. 

Comunica, ainda, que ao Projeto foram oferecidàs 75 emendas, 
todas julgadas pertinentes pela Presidência. 

Em seguida, é dispensada a leitura da Ata da reuniilo anterior, 
que Iogó após é dada como aprovada. 

Prosseguindo. o Sr. Presidente concede a palavra ao Sr. Relator, 
Deputado lbrahim Abi-Ackel, para a leitura do seu parecer, 
concluindo-o pela apresentação de um substitutivo, no qual aprova, 
em parte, as Emendas de n9s I, 3, 25, 27, 28, 30, 34, 40,'53, 60, 61, e 
62: e 71 e 75, nos termos do substitutivo, e pela reJeição das demais. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, ressalvados 
os destaques, votando com restrições os Srs. Deputados Erasmo 
Martins Pedro e Francisco Amaral, tendo o Sr. Senaelor Itamar 
Franco votado com restrições c declaração de voto. 

Ell' discussão os destaques, fazem o uso da palavra os Srs. 
Senaoores Saldanha Derzi, Itamar Franco e Deputados Francisco 
Amaral, Erasmo Martins t'edro, Fábio Fonseca e Antônio' Gomes. 

Em votação, são aprovadas a Emenda de n9 I 7 e uma subcmcn
da ao artigo 28 do substitutivo apresentado. 

Antes de encerrar os trabalhos, o Sr. Presidente agradece a 
colaboração e o esforço dos membros da Comissão, no sentido de 
que fosse oferecido o parecer em tempo hábil ao plenário do 
Congresso Nacional, determinando que as notas taquigráficas dos 
trabalhos sejam publicadas em anexo à presente Ata. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se ·a reunião e, para 
constar, eu. Alfeu de Oliveira, Assistente:: de Comissão, lavrei a 

da, Esta ao benoficiará, por sul\ voz, da geração local do 
insumoa energéticos necossúrios às ativiUaclcn agropacu.§. 

riu e industriais, complom•ntlldos ainda c001 nub .. p~odutos 
aproveitávoil na compoB1çiio -~o rações Animai!~, r.vantualmo!! 
te, Ainda com a ·Utilizllçê:o do outro aub-pr.oduto, o co2 , 

poderá se·r fabricado localmonto gelo ccco om f'Gcnln nufic.~ 
ente a proporcion .... a instalação de fricJor!!Jr~oH, porm.!, 
tinclo outras industria.lhnçQon, As impliJntllÇGor. no intg, 

rior do Pds de usinlls elo otllnol são ·compar..ivdn ii "ocmo~ 
dura, elo industrialização", porquanto, no nou l!ntarno ao 

vitrobilizarão outr:r.s ativ!dados ngropecufirina o induntr.!. 

Ais, caracterizando 11 formação da vorclllclciras "Ilhas Econ§ 
micaa. 

presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presielente, 
demais membros da Comrssão e vai à publicação. 

ANEXOÂ ATA DA 2~ REUNIÃO 
INTEGRA-DO APANHAMENTO TAQUIGRÁFICO, RELATIVO 
AO PROJETO DE LEI NP8, DE 1976-CN 
PUBLICAÇÃO AUTORIZADA PELO SENHOR PRESIDENTE. 

Comissão Mista sobre Projeto de Lei n9 8, de 1976-:-CN 
(Mensagem J19 151/76, na Presidência da República), que 
"dispõe sobre as relações de trabalho do atleta profissional de 
futebol, e dá outras providências." Realizada no dia 10 de agos
to de 1976. Às 11,00 horas. 

O SR. PRESIDENTE (Athiê Coury) - A lista de presença 
acusa o comparecimento de 8 Srs. Membros da Comissão Mista. De 
acordo com o art. 13 do Regimento Interno, declaro aberta-~ 
reunião. .,. 

A Comissão reúnel.se, hoje, para discutir e votar o parecer do 
Relator ao Projeto de Lei n9 8/76, que dispõe sobre as relações de tra
balho do atleta profissional de futebol, e dá outras providências. 

Pelo art. 130 do Regimento Interno do Senado Federal, pro
ponho dispensa da leitura da Ata da reunião de instalação. 

Em votação. 
Os Srs. Membros da Comissão que concordam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Estâ aprovada a dispensa da leitura da Ata da reunião de instala

ção. 
Comunico também aos nobres Membros da Comissão o recebi~ 

menta, pela Secretaria da Comissão Mista, de 75 emendas, todas 
julgadas pertinentes pela Presidência. 

A Comissão comunica, também, o recebimento de oficio de 
·.substituição dos Srs. Senadores Jessé Freire e Henrique de La 
Rocque pelos Srs. Senadores Saldanha Derzi e Renato Franco 
respectivamente, e os Deputados Antônio Annibelli e Adhemar 
Ghisi pelos Deputados Francisco Amaral e Antônio Gomes. 

Não tendo comparecido até o instante o nobre Relator do 
l'rojeto, coloco em votação a dispensa da,leitura do Parecer. 

Em votação. 
Os Srs. Parlamentares que concordam queiram permanecer 

selltados. 
Aprovado. 
Fica, então, dispensada a leitura do parecer do Relator, que 

ficará até às 15 horas à disposição dos Srs. Membros da Comissão, 
,para que todos possam lê-lo. 

Não tendo comparecido até o presente momento o nobre Sr. 
Relator do projeto, proponho seja transferida a discussão do parecer 
para após às 15 horas. E, se porventura o Sr. Relator não estiver pre
sente, designarei outro Relator para proceder à leitura do parecer. 

Faço um apelo a todos os Srs. Parlamentares para que estejam 
às 15 horas, aqui, a fim de que possamos aprovar, definitivamente, o 
parecer, pois hoje termina o prazo. 

Está suspensa a Reunião. 

(Levanta-se a Reunião às I !·horas e 30 mlnutos.j. 
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OS R. PRESIDENTE (Athiê Coury)- Está reaberta a Reunião. 
Além das comunicações feitas hoje, pela manhã, a Comissão 

ainda informa que, além das substituições já anunciadas, temos, 
ainda,~~ dos Srs. Senadores Mendes Canale c João Calmon pelos Srs. 
Scnauorcs Altcvir Leal c Cuttetc Pinheiro. 

Passa-se à discussão do parecer do Relator. 
Em discussão. 
O SR. FRANCISCO AMARAL- Sr. Presidente, peço a pala

vra para discutir o parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Athiê Coury)- Com a palavra o nobre 
Deputado Francisco Amaral para discutir o par~cer. E esta ·Presi
dência informa que, pelo art. 13 do Regimento Comum, V. Ex• 
di~põe de lO minutos para falar. 

O SR. FRANCISCO AMARAL - Sr. Presidente, Srs. 
Membros da Comissão Mista. Vou insistir, embora talvez acabe até 
morrendo de tanto falar. Entretanto, é possível que, com esse 
empenho, talvez possa minha palavra- que nada mais é que a inter
pretação do sentimento de todos nesta Casa, tenho absoluta certeza 
- um dia, encontrar respaldo e conseguir mudar a situação. 

Evidentemente, esta prática adotada pelo Poder Executivo da 
remessa de projetas, ao Congresso Nacional, com prazos limitadís
simos, tem constituído motivo para que o Congresso Nacional não 
tenha condições de um exame perfeito, de conseguir fazer nas mensa
gens governamentais as correções necessárias. Em conseqUência, o 
Parlamento brasileiro vem legislando, no meu entender, errada
mente. contrariando interesses maiores, ferindo a realidade das coi
sas, o que í: fundamental; tudo isso cm decorrência dessa pressa que é 
má companheira, que pode ser companheira inseparável da imper
feição, certamente, mas nu(lca da perfeição. Dessa forma, uma vez 
mais, solicito à Liderança do Governo, nesta Casa, que transmita ao 
Poder Executivo um apelo que é do Congresso Nacional, a fim de 
que possa. na verdade, examinar com tranqUilidade, mais do que 
com tranqUilidade, com tempo possível para raciocinar, para refletir, 
c se deitar sobre as matérias e, afinal, oferecer a sua contribuição 
que, na wrdude, deve ser sempre valiosa. Esses prazos limitados, 
fatais, esta correria, este tropel que se faz atrás da gente, para 
aprov~tr a nwtéri;t dentro da limitação e do tempo dado, tem, de um 
lado, levado o Poder Executivo a uma mâ situação, em pior situação 
tem levado o Congresso Nacional certamente, que é obrigado a 
vÓtar, muitas vezes, sem o perfeito conhecimento da matéria. Isto é 
iamcntável. Somos, no Congresso Nacional, 400 pessoas de nível 
<:levado de compreensão, de seriedade, de respeitabilidade e, por isso 
mesmo, merece o Congresso Nacional que o Poder Executivo 
modere suas atitudes; que queira realmente legislar, ditar novas 
normas legais, mas permita ao Congresso Nacional, dentro de um 
prazo razoável, o exame perfeito da matéria. f: este o meu primeiro 
apelo c o tenho feito seguidamente. f: até uma obsessão minha, sei 
disso, mas acredito que, algum dia, a nossa palavra será ouvida e o 
Congresso Nacional terá tempo necessário para poder examinar as 
matérius c decidir com mais tranqUilidade, certeza e segurança. 

Ainda há poucos dias compareci, em São Paulo, à Delegacia 
Regiomtl do Trabalho, a uma reunião promovida pelo Sr. Delegado 
Regional do Tmbalho, Dr. Vinício Ferraz Torres, e com a presença 
do ilustre Ministro do Trabalho, Dr. Arnaldo Prieto e uma equipe de 
assessores. Foi S. Ex• a São Paulo, e tinha ido antes ao Rio de Ja
neiro, Belo Horizonte e a Porto Alegre numa missão toda especial, 
pura ouvir as purtes interessadas no projeto que ora discutimos. Ora, 
se S. Ex• se dispôs a ir a quatro das principais Capitais brasileiras 
para ouvir as partes interessadas o que posso deduzir, com 
tranqUilidade, é •lUC as partes não foram ouvidas antes da prepara
ção do projeto. muito embora exista uma versão de que foram 
ouvidos os interessados e depois ter sido a mensagem encuminhada 
ao Congresso Nacional. E mais certeza tenho de que não foram 
ouvidas as partes, c em especial os atletas profissionais, cm razão do 
massacre, absoluto massacre que sofreu o Sr. Ministro do Trabalho' 
pelo menos cm Sllo Puulo. Sei que a reunião, cm Siio Paulo, foi a 1 ~
petição, talvez, minimizada das reuniões realizudas cm Belo 
Horizonte, nu Rio de Juneiro c cm Porto Alegre. 

Nus qua\rO Capitais brasileiras - não só os atletas profis
sionais, pelas suas entidades de classe no Rio e em São Paulo, 
Sindicatos dos Atletas Profissionais; cm Belo Horizonte e em Porto 
Alegre, atruvés das Associações Profissionais de Classe- o projeto 
foi analisado c accrbamente criticado. O que aconteceu? A assessoria 
de S. Ex•. o Sr. Ministro do Trabalho - longe de defender, de 
convencer os assistentes, longe de dar os argumentos de que o pro
jeto realmente se fincava numa realidade, tinha sido resultado de um 
estudo profundo, era a medida que mais convinha a clubes e a 
atletas - reconheceu a cada passo, a cada impugnação, pratica
mente, que nu verdade era procedente, num reconhecimento público 
de que, na verdade, o projeto é desustroso. Se é desastroso o projeto, 
seria de toda conveni~ncia que S. Ex• recomendasse ao Poder 
Executivo e ao Chefe da Nação a retirada desse projeto para 
rcmundá-lo à Casa, ou melhorado e com prazo maior para que 
pudéssemos todos falar a respeito c sair daqui a melhor receita para 
atender os interesses de atletns c de clubes. 

O nobre Relator, que é lá das Minas Gerais, sabe certamente co
mo foram as reuniões cm Belo Horizonte, cm Porto Alegre e no Rio 
de Janeiro em que críticas as mais veementes, reparações, as mais 
tlagrantcs foram feitas, evidenciando que em cada artigo, em cada 
parúgrafo, em cada item e em cada linha do projeto existia sempre 
uma possibilidade de um conserto que daria à mensagem não um 
projeto ideul, mas muis aproximado à realidade deste País. Sei que 
lú, publicumentc, os usst~ssores do Sr. Ministro e o Sr. Ministro 
presentes accitarnm amplas corrcções na mensagem encaminhada 
ao Congresso Nacionul, admitindo os equívocos, os erros, as imper
feições c tudo aquilo que havia sido mandado para cá. 

O relatório do Sr. Relator, muito embora tenha acolhido algu
mus das 75 emendas, é outra prova evidente de que o projeto não é 
perfeito c que está muito longe da perfeição. S. Ex• acolheu apenas al
gumas emendas, mais de fachada do que de fundo. É preciso, na 
verdade, que saiamos daqui com a consciência tranqUila do dever 
cumprido. E o nosso dever não é, nu verdade, aprovar a mensagem 
do Governo, absolutamente, a nossa consciência determina que faça
mos sair daqui, pelo menos aprovada pelos nossos votos - ainda 
que derrotada no Plen(trio pelo voto da Liderança, que expressa ovo
to politico da Casa e não o sentimento, a sensibilidade dos seus 
componentes - uma série de emendas que, depois submetidas a 
Plenário, possam até sofrer o veto conseqUente ou inconseqUente da 
Liderunça, num voto de ordem absolutamente política. Nesse senti
do trago rapidamente estas minhas palavras, lembrando que, além 
dos compromissos que temos com o povo, o Governo também assu
miu compromisso através das manifestações havidas nas quatro 
reuniões em que a ;tssessoria do Sr. Ministro Arnaldo Prieto e com o 
silêncio de S. Ex•, portanto com o assentimento de S. Ex•, presidente 
d<t n:unillo. :tclwva que a mensagem encaminhada ao Congresso 
Nacional merecia uma ;tmpl<t recuperução, uma alteração profunda. 
Pode o plenário divergir, pode o plenário até admitir, pelo voto 
político, que deva ser a mensagem originária aprovada, mas aqui, da 
Comissão Técnicu encarregada de examinar com a maior 
profundidade possível a matéria, que não haja o voto político 
absolutumente; e sim a demonstração da consciência de cada. mem
bro da Comissão <ttruvés da ~tprovação de uma série de emendas, que 
dmllo <to projeto a consistência necessária para gravar, lá fora, que 
no Congresso Nucional existem congressistas que, na verdade, estão 
liéis aos compromissos assumidos quando foram eleitos, congressis
tas que, conscientes responsáveis, pretendem manifestar, através do 
seu voto, a aprovação de alguma coisa que possam refletir muito pa
ra os clubes e para os atletas profissionais. 

Deixo aqui, com estas palavras, um apelo veemente ao Sr. Rela
tor Lia matéria, o ilustre, o nobre, o consciente, o responsável, o 
'nlcligcntc, o culto Deputado de Minas Gerais, de onde surgiram os 
111aior~s gritos contra esse projeto. Posso afirmar que foi lá das Mi
tws Gerais, c foram de futebolistas profissionais, alguns na inativida
dc, outros ~:m atividad~:- foi lá, das Minas Gerais, dos brados herói
cos de outros tempos, onde se gritou pela liberdade algum tempo, 
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que haverá também de gritar, através desse projeto, um pouco de 
liberdade para os :ttletas c para os clubes profissionais. 
· f: preciso recuperar o projeto, ~ o apelo que faço a S. Ex! Este 
pedido é paralelo ao apelo que faço ao Líder do Governo nesta Casa: 
vamos legislar, vamos ser congressistas, vamos ser parlamentares 
dentro desta Comissão, aprovando em maior número, com dose 
maior possível, as salutares emendas ainda que não as minhas mas 
dos nobres colegas que ofereceram reparos à mensagem original. Dei· 
xando este apelo, tenho certeza de que haveremos de ir muito além 
das primeiras emendas já aprovadas, admitidas, e adotadas no 
substitutivo do Sr. Relator. 

É este apelo que deixo, não só ao Relator e ao Líder do Gover
no, mas, também, a todos os componentes desta Comissão Mista, na 
certeza de que seremos sempre os parlamentares que representam os 
interesses maiores do povo que se encontra fora do Congresso Nacio
nal. 

O SR. PRESIDENTE (Athiê Coury)- Continua discussão do 
parecer. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Saldanha Derzi. 

O SR. SALDANHA DERZI- Modus in rcbus Sr. Presidente e 
Srs. Congressistas, o nobre Deputado Francisco Amaral, em parte, 
tem razão. Nós pedimos ao Governo, sempre lutamos com a assesso
ria, com os Ministérios responsáveis pelas mensagens que, em 
determinados projetas, talvez também este, deveriam ter um prazo 
maior, porque a vivência, o conhecimento dos Srs. parlamentares ao 
estudarem profundamente essas mensagens, com a apresençào de 
suas emendas, só têm -declarado por vários Ministros- melhora
do e aperfeiçoado diversas mensagens que têm tramitado nesta Casa. 

A vivência, o trabalho, o conhecimento dos parlamentares em 
outros projetas, coni os conhecimentos do~ problemas regionais dos 
seus Estados, têm apresentado, nas diversas mensagens enviadas ao 
Congresso Nacional, emendas que têm aperfeiçoado e melhorado vá
rias mensagens. É de se reconhecer- e vários Ministros já foram à 
tribuna, como Andreazza, Passarinho e outros a· ~onfirmaram- que 
as emendas, a contribuição do Congresso, têm melhorado essas Men
sagens. 

Lembro-me da Mensagem sobre o Fundo de Garantia em que o 
Governo não admitia, de maneira alguma, emenda sobre o projeto 
porque o tinham como perfeito. Mas as diversas emendas apresenta
das - grande parte rejeitada e poucas aprovadas- melhoram, 
indiscutivelmente, a mensagem. Tempos depois sentimos que o pró" 
prio Governo mandava outras mensagens, outros decretos, com 
aquel:1s emendas que tinham sido rejeitadas pelo Congresso, por de
terminação da Assessoria do Governo. 

É de se reconhecer e é de se respeitar o conhecimento, a vivência 
e o espírito público de brasilidade dos parlamentares brasileiros. 
Estamos dando o primeiro passo atendendo rapidamente o atleta 
profissional de futebol. 

Da mesma forma que está amparando todas as classes produto
ras e trabalhadoras do Brasil, assim também ele tem pressa em dar à 
Nação um amparo a essa classe. 

Devemos reconhecer o trabalho inteligente, capaz, patriótico, 
profundo e de espírito público do eminente Deputado lbrahim Abi
Ackel, relatando esse projeto difícil. 

Reconhecemos a luta que o eminente Relator teve junto à 
Assessoria do Governo para aprovar parte das emendas que ai estão 
e outras que no seu entendimento, devem ser aprovadas. 

A Assessoria do Governo não achou prudente, no momento, 
aprovar todas. No entanto é o primeiro passo e temos condições de 
aperfeiçoá-las através d'\ apresentação de emendas. 

Reconheço, repito, o esforço, a inteligência, a capacidade do 
eminente Relator ao desejar aperfeiçoar esse projeto, no entanto, no 
entendimento dessa Assessoria- naturalmente que falo cm nome do 
Governo - não obteve o sinal verde pan1 aprovú-las. Há emendas 
que não têm condições de aprovação porque mudam totalmente u 
lilosofia da mensagem, outras porque são inoportunas e outras mais 

porque são contestadas por diversas entidades. Então estamos, aqui, 
neste divisor de úguas cm que temos que fazer uma média de opinião 
dos s!nd!c~tos c das entidades de classe. Acredito que seja alguma 
contnbutçao, que o Governo e nós, Parlamentares, daremos cm 
atendimento à classe do atleta profissional de futebol. 

A Oposição já fez alguns apelos ao eminente Líder Pctrõnio Por
tclla sobre a possibilidade de o Governo, como jâ foi feito em outras 
ocasiões, retirar essa mensagem para um estudo mais amplo e dando 
maior pntzo para o Congresso se pronunciar. Acredito que se isw 
ocorrer iremos varar este ano sem darmos ao atleta profissional um 
amparo, uma lei, ou iniciando uma lei de amparo à essa classe. Eslr 
apelo já foi feito e, naturalmente, o Sr. Líder recebeu-o com a m;1i01 
,boa vontade e irá conversar com os setores competentes do Governo 
Federul. Mas, mesmo aprovando esse projeto, mesmo que ele tenha 
ulguma deficiência, estaremos dando o primeiro passo e tenho certe· 
1.u que iremos corrigindo, posteriormente, suas deficiências. 

Eru o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE ( Athiê Coury)- Concedo a palavra ao 
Sr. Deputado Erasmo Martins Pedro, que dispõe de 10 minutos para 
discutir o parecer do Relator. 

O SR. ERASMO MARTINS PEDRO - Sr. Presidente, não 
pretendo esgotar os I O minutos, mas apenas tecer algumas considera
ções para as quais peço a benévola atenção do nobre Relator. 

Esse projeto não deve ser enfocado apenas sob o ponto de vista 
da regulamentação da profissão do atleta de futebol, porque ele 
engloba o binômio: clube e o atleta. ~ impossível que se queira 
disciplinar a atividade profissional do jogador de futebol sem que se 
tomem ao mesmo tempo, as medidas indispensáveis para que os 
clubes possam cumprir com essas determinações de ordem legal. 

Jú o art. 1~. do projeto, definiu o clube como empregador e ai jú 
se nota ;1 necessidade de uma conceituação legal do empregador no 
sentido daqueles que utilizam os serviços do atleta profissional. Por 
isso mesmo as emendas apresentadas ao projeto podem parecer, à 
primeira vista, que não têm integral pertinência com o mesmo, 
como ocorreu com as duas emendas que apresentei que, embora 
consideradas pertinentes pela Presidência, teve parecer contrário ape
nas sob a justificativa de que eram impertinentes, dada pelo Relator. 
Elas se referem à possibilidade de os clubes se virem aliviados de uma 
carga muito onerosa: aos clubes se cobram, nos seus serviços inter
nos, tanto Imposto de Serviço, como o ICM, além de outros que 
foram objeto de outras emendas, creio, do Deputado Fábio Fonseca. 
Há pertinência porque quando se disciplina a pessoa do empregador, 

·num projeto como este, tem-se que aproveitar a oportunidade paru 
revesti-lo das condições necessárias a que receba o atleta profissional 
como o projeto o enfoea e se quer. 

Este projeto é transcendente. Sabemos o que o futebol repre
senta para o povo brasileiro, o que constitui, quer como lazer, quer 
como paixão de vida, auer mesmo como uma escola, um instru· 
menta de aprimoramento físico. O futebol apaixona o brasileiro e o 
mundo, e o maior espetâculo do mundo tem sido inegavelmente 
dado sempre nos campeonatos mundiais de futebol. 

Não é possível, Sr. Presidente, que se faça a regulamentação do 
atleta profissional de futebol sem se conhecer, sem se ter a vivência 
perfeita do que representa o clube e se os clubes podem arcar com as 
responsabilidades impostas pelo Poder Público e sem que esse mes
mo Poder dê a eles os instrumentos necessários para que possam 
cumprir com essa missão. 

J: portanto a oportunidade de se atender ao atleta e, ao mesmo 
tempo, de se verificar as condições dos clubes para se poder auferir 
da cap;tcid•tde, ou não, de eles terem uma legislação dessa natureza. 
Não digo que ela sejaTeita integralmente em favor do atleta, porque 
mesmo nesse ponto ela é muito deficiente, mas é feita sem contar 
com a realidade existente no futebol brasileiro. 

Todos nós, que fomos c que somos diretores de clubes de fute
bol, quer no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em Porto Alegre, ou 
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em São Paulo, sabemos e conhecemos a situaÇão aflitiva em que 
vivem os clubes, o'nerados pelo exercício do esporte amador, inclu· 
sive do futebol amador com as suas escolinhas, que são uma prepa· 
ração para a formução do atleta profissional e se esses clubes não 
tiverem, esta oportunidade, c é a única possivel, de serem respal· 
dados pelo Pod.:r Público para suportar os impactos. dessa regu· 
lamentação do atleta profissional, entãÓ estaremos legislando contra 
a realidade c dando ao atleta um estatuto que o clube não poderâ 
cumprir. 

Era ,para essas circunstâncias que queria chamar a atenção do 
nobre Relator. · ., 

O SR. PRESIDENTE ( Athiê Coury)- Com a palavra o nobre 
Deputado Fábio Fonseca, para cl,iscutir o Parecer do Relator. 

O SR. FÁBIO FONSECA - Sr. Presidente, Srs. Congres
sistas, quero enaltecer o esforço que teve o nobre companheiro lbra
him Abi-Ackel para concluir o relatório de um projeto difícil, porque 
apresent~.,.ãngulos que implicam na marginalização dos clubes e tam· 
b~m de uma grande maioria da classe de trabalhadores. 

Esposo parcialmente o ponto de vista do Deputado Erasmo 
Martins Pedro, que tem experiência, como ex-dirigente do Vasco da 
Gama e eu do Clube Atlético Mineiro. Ao apresentar minhas 
emendas procurei levá-Ias mais no sentido da proteção· ao clube, a 
fim de que .ele pudesse dar condições de sobrevivência ao atleta 
profissional de futebol. Sabemos que são poucos os clubes que 
mantêm, permanentemente, as suas equipes em atividade durante 
todo o período de um ano. O que acontece, normalmente, é que a 
maioria dos clubes dos Estados menores, só podem formar suas 
equipes às vésperas do campeonato nacional ou à~ vésperas dos seus 
campeonatos regionais. E quando à célula mater do futebol, 
representada -sem desdouro para os demais - por uma dúzia de 
clubes de futebol, no qual incluo o meu Clube Atlético Mineiro, eu 
gostaria de dizer que, se não dermos a estes clubes um amparo 
satisfatório possivelmente não possamos, no futuro-, amparar os joga· 
dores de futebol, porque não haverâ solução para os problemas de 
ordem económica que surgem todos os dias e só quem conhece os 
bastidores de um clube oode, perfeitamente, entender. 

Na oportunidade que me é dada volto as minhas vistas, minha 
inteligência, minha argúcia, talvez até o meu nefelibatismo, para ten
tar convencer, na hora das emendas o ilustre Relator lbrahim Abi
Ackel e, possivelmente, o Plenârio mostrando que, sem a manuten· 
cão, sem a proteção aos clubes, jamais ooderemos ter atletas de fute
bol. 

Quando fiz uma exposição detalhada sobre o que signiticava a 
estrutura de um clube com relação ao atleta, parece-me que não fui 
bem entendido. Mas espero fazê-lo na oportunidade, para que todos 
possam entendê-la talvez melhor .. 

Quero congrat.ular-me mais uma vez pelo esforço dispendido 
pelo nobre Deputado lbrahim Abi-Ackel. Esse é o primeiro passo -
e se não dermos esse passo hoje não poderemos dâ-lo nem amanhã, 
nem depois, porque todos voltaremos novamente a apelar para o 
espaço de tempo, a oportunidade para demonstrar o que realmente 
entendem de futebol e de clube de futebol de legislação desportiva 
para o atleta profissional. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Athiê Coury)- Continua em discussão 
o Parecer do Relator. (Pausa.) 

Não hu.vendo quem queira discuti-lo, concedo a palavra ao 
nobre Relator, que dispõe de 20 minutos, para responder às questões 
proferidas neste instante. 

Com a palavra o nobre Relator. 

O SR. RELATOR (lbrahim Abi-Ackel)- Sr. Presidente. Srs. 
Membros da Comissão. 

O Deputado Francisco Amaral, primeiro orador a usar da 
palavra nesta reunião, fez um apelo aos Srs. Membros du Comissão 
no sentido dc·quc laborassem a lei com independencia ao mesmo 

tempo em que teceu criticas genéricas ao projeto que reputa 
imprestável no seu todo. Acha S. Ex• que a aprovação das 75 
emendas aperfeiçoaria o projeto de forma a tornâ-lo um diploma 
suscetível de bem regular as imprecisas relações, até hoje existentes, 
entre os jogadores profissionais de futebol e os clubes que os 
empregam. Posso afirmar a esta Comissão que a aprovação das 
emendas - no seu todo e na sua maior parte - desfiguraria de tal 
forma o prójeto, tais os conflitos que uma lei não teríamos, mas sim 
uma sucessão de disposições contraditórias que, longe de regulamen· 
tara matéria, apenas as emergeria no périplo dos maiores conflitos 
possíveis. 

A posição de S. Ex• é a de defesa integral do atleta, pois acha 
que o projeto massacra o atleta eis que, evidentemente, a contrârio 
senso, protege os clubes, posição inteiramente combatida pelo ilus
tres Deputados Erasmo Martins Pedro e Fâbio Fonseca que acabam 
de afirmar que o projeto é contrário aos clubes porque prestigia de 
tal forma o jogador a ponto de tornar impossível a sobrevivência 
económico-financeira dos clubes. 

Vêem V. Ex•s que; no mesmo Partido e no mesmo grupo 
parlamentar de onde surgiu o maior número possível de emendas, 
não há paz nem entendimento. E aí não vai crítica alguma a 
quaisquer dos Srs. subscritores das emendas porque a matéria, vaga 
e imprecisa por natureza,insuscetível de se corporificar por enquanto 
em regras simples e-claras, como devem ser as regras legais, não tem 
sequer, para lhes desbravar o caminho, nem mesmo uma jurisprudên· 
cia de tal forma abundante que possa servir de ensinamento. 

O projeto é pioneiro e o é exatamente porque, desprezando os 
riscos e perigos de matéria - assim vaga e imprecisa, . quer 
disciplinar dentro daquilo que é possível aclarar no quadro de tão 
contlitosas discussões,como as que acabamos de encontrar. 

Não desejaria que o Deputado Erasmo Martins Pedro levasse, à 
guisa de restrição às nossas conclusões sobre as suas emendas. 
S. Ex•, ao que parece, não recebeu bem o carâter de im~.:rtinência 
com que procuramos rejeitar as suas emendas. Acontece que ambas 
as emendas subscritas pelo Deputado Erasmo Martins Pedro, as de 
n9s 67 e 68, estabelecem isenções de impostos para os clubes. Entendi 
que o projeto de lei não devia abranger senão os aspectos jurídicos 
do contrato de trabalho de forma a podermos estabelecer regras e 
sanções para o descrumprimento das regras que, em pouco tempo, 
na medida em que fossem as inobservâncias levadas aos Tribunais 
Desportivos e aos Tribunais da Justiça Comum, come~âssemos o 
trabalho de aperfeiçoamento desta lei que, como pioneira que é, não 
é, não pode ser e jamais seria perfeita pois que, nos longos anos de 
minha advocacia nunca me defrontei com matéria tão explosiva, tão 
vaga. e tão imprecisa. 

O projeto pode ser imperfeito, mas por ele deve o Governo 
merecer todo o nosso encómio, não só pela coragem de enfrentar o 
problema como, sobretudo, pelo mâximo de habilidade e de 
perfeição que obteve na situação do problema nos vários artigos e 
parágrafos do projeto. 

De minha parte, como Relator, cumprindo elementar dever, 
levei todas as emendas às assessorias ministeriais - e não tenho o 
pejo de confessâ-lo - discuti-as amplamente, levei as justificativas, 
exerci o papel de advogado do diabo, tomei a posição dos subscrito· 
res de emendas, provoquei reações, debates e, no curto prazo de que 
dispúnhamos, após o recesso, creio que cheguei em plena consciência 
e com toda lucidez que me é possível, ao ponto que me pareceu 
desejável. Este ponto está exposto no parecer que defenderei com a 
plena convicção de que fizemos o melhor e de que buscamos, tanto 
paru o clube como para o atleta profissional, futebol, também o 
melhor. 

Portanto, se defeitos houv~;r, eles serão decorrentes da nossa 
condição humana sempre e necessariamente u braços com as 
imperfeições. 
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O SR. PRESIDENTE (Athiê Coury) - O nobre Senador 
Itamar Franco envio.u à Presidência um voto em separado, cuja 
conclusão é a seguinte: 

"Concluímos, lançando um apelo à Maioria, no sentido 
de que sejam convidados a depor, perante esta Comissão, 
antes da votação final do projeto, representantes dos 
jogadores de futebol bem como juristas de renome. a fim de 
que não se cometa uma injustiça para com esta laboriosa 
classc que tantas glórias e ll_legrias tem trazido ao País." 

Esta é a conclusão do voto em separado que ponho em 
discussão e votação. 

O SR. SALDANHA DERZI- Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Athiê Coury)- Tem a palavra o nobre 
Senador Saldanha Derzi. 

O SR. SALDANHA DERZI - Sr. Presidente, Srs. 
Congressistas: 

Lamentavelmente. não há mais tempo físico para adiarmos a 
discussão desse projeto; temos um prazo fatal, no Congresso 
Nacional, até o dia 20 do corrente mês. 

De forma que se aprovássemos a solicitação do nobre Senador 
Itamar Franco, não teríamos esse projeto, ou ele passaria por 
decurso de prazo, sem um aperfeiçoamento, com a aprovação de 
várias emendas dos nobres Srs. Parlamentares. 

De forma que, se a assessoria do Governo concluir pela necessi
dade da retirada desta Mensagem para dar um prazo maior, aí tere
mos oportunidade de convocar todas as entidades, todos os clubes, 
todos os interessados a discutir o projeto. No momento não temos 
mais tempo para isso e não podemos delongar mais, porque temos 
um prazo fatal, dia 20 do corrente, repi~o para a sua aprovação no 
Congresso Nacional. 

Esse apelo foi feito ao nobre Senador Petrônio Portella por 
Parlamentares da ARENA e do MDB, inclusive pelo Senador 
Itamar Franco. Vamos aguardar mas, na Comissão, temos hoje de 
cumprir com o nosso dever aprovando ou rejeitando essa mensagem. 
Se o Sr. Scnador encontrar um entendimento com o Governo pela 
retirada da mensagem, então teremos tempo de convocar as autori
dades, como o solicitado, mas lamentavelmente não podemos 
concordar com o pedido porque iremos delongar e essa mensagem 
irá passar por decurso de prazo. 

O SR. PRESiDENTE (Athiê Coury) - Estã com a palavra o 
nobre Deputado Francisco Amaral, para falar sobre o requerimento 
enviado pelo Senador Itamar Franco. 

O SR. FRANCISCO AMARAL- Realmente, o requerimento 
enviado pdo nobre Senador Itamar Franco viria suprir, ilustrar, 
subsidiar a nossa decisão. Entendo que o pedido procede por uma 
razão - salvo equivoco, e não sou de me equivocar muito - o 
Projeto Falcão, se não me engano, não obedeceu praticamente a 
nenhuma limitação. Votou-se, o Projeto Falcão dois dias antes. 
Estamos a dez. Votou-se dois dias antes do prazo fatal e, depois, foi à 
Plenário imediatamente. De forma que, levando-se em conta o prece· 
dente da Lei Falcão, evidentemente uma Lei de magna importância, 
como é a do atleta profissional e dado o propósito generalizado, 
totul e unânime, desta Comissão do Congresso Nacional de procurar 
acertar da melhor forma, procurando corrigir os defeitos, as dis· 
torções do projeto que, para mim pessoalmente, este é um projeto 
patronal, talvez pelo vicio, pelo vezo natural das mensagens que vêm 
u esta Casa. 

Eu admito, como possível, prorrogar o prazo para que se ouvis· 
sem os representantes, aqueles mesmos que falaram nas quatro Capi· 
tais. O Ministro do Trabalho assumiu um compromisso moral, de 
corrigir distorções do projeto. E essas distorções foram apresentadas 
its carradas c a assessoria do Ministro não teve, realmente, condições 
de afastar as objcções; ficou naquilo que o Sr. viu aqui- é o primei· 
ro passo. Como primeiro passo, deve ser capenga. Por que, 

necessariamente, devemos dar o primeiro passo capenga? Hã neces
sidade disso? - Absolutamente não, podemos dar o primeiro passo 
mais firme, mais alevantado, mais correto. mais dirigido mais pró
prio, mais ju;to! Acredito que essa deveria· stf a nossa posição nesta 
Casa. Em razão de tudo isso, reafirmo, reitero, aqui, o solicitado 
pelo nobre Senador Itamar Franco, justamente aquele que vem das 
Mi nas Gerais que gritou terrivelmente, esse Estado que bradou vio
lentamente contra este projeto. E o brado de Minas Gerais partiu 
dos atletas profissionais e de alguns, como Fábio Fonseca, de dirigen
tes de clubes. 

O SR. FÁBIO FONSECA - Não sei por que diferenciar 
dirigente de clube de Deputado como você o é e como eu sou. Não 
vejo o porquê.·~:; minha vivência permanente. Estou vivendo uma 
realidade, não estou fazendo uma retórica demagógica para 
ninguém, não. · ·• 

O SR. FRANCISCO AMARAL- Se V. Ex• entendeu, como 
retórica· demagógica, talvez esteja impressionado pela defesa 
veemente que faço, dos atletas profissionais que são, na verdade, os 
órfãos desta Pátria. Foram escravos e continuam a sê-lo. ~ o 
escravagismo, a escravatura dos atletas profissionais, esta é a grande 
verdade! E ninguém pode negar isto. O atleta profissional é o 
empregado mais subjugado desta Pãtria, talvez até mais do que as 
empregadas domésticas, em alpun•; ,:;"·itos e, quando se levanta a 
voz para (!,;fender o atleta !'lroli>>k ., ' ' .. · i.l se ergue a palavra para 
se dizer que se está fazendo demagogil para os atletas profissionais. 
Não tenho nenhuma vinculação com nenhum sindicato de atleta 
profissional. Não sou atleta. Não tenho parentes atletas. Apenas te
nho visto, no curso de minha vida - e fui cronista esportivo por 
largos anos na minha terra, na Capital Paulista - e sempre senti que 
no meio futebolístico o atleta profissional é o. escravo dos escravos. 

Quero terminar as minhas palavras reiterando o meu apelo e rea
firmando o apelo feito pelo Senador Itamar Franco no sentido de se 
ensejar uma palavra, ainda que não dos atletas profissionais, de 
alguns advogados que cuidam da matéria, que freqUentam os Tri
bunais de Justiça para que eles digam a nós se estou ou não com a 
razão em relação ao tratamento que se tem dado, nesta Pãtria, aos 
atletas brasileiros profissionais. 

O SR. PRESIDENTE (Athiê Coury) - Concedo a palavra ao 
nobre Deputado Fábio Fonseca. 

O SR. FÁBIO FONSECA- Sr. Presidente, talvez eu não tenha 
sido bem entendido na minha colocação semântica. 

Saiba o Deputado Francisco Amaral que existe uma diferença 
muito gran~e em ser cronista esportivo, repórter esportivo, de diri
gente de clube. Um dirigente de clube é que é o escravizado: Um clu
be, sim, qife é escravizado por um grupo de jogadores de futebol 
porqu~, em ~ouco tempo, a maior parte deles ganha o que nenhum 
profissional h bera! consegue ganhar, envernizando os bancos de uma 
escola primária, de uma escola secundária do pré-universitário, de 
uma universidade, nem até o próprio fim da vida. 

Existem algumas distorções sociais mas elas são compatíveis até 
com a nossa própria formação genética. Por conseguinte, não somos 
responsáveis por ela. 

Gostaríamos de dizer, Sr. Presidente e Srs. Congressistas, que 
há necessidade de se olhar para o clube. Começamos a preparar o 
homem de amanhã desde que ele entra no nosso dente-de-leite, 
~uan~o passa para a categoria de infanto-juvenil, para a categoria de 
JUveml, onde pagamos a sua alimentação, a sua escola, o seu 
tratamento, o seu INPS, a sua moradia onde damos uma assistência 
perfeita e um conforto que, tal~ez, ele ~ão tivesse no seu lar. Poderia 
ter o calor dos seus pais, mas não o conforto que damos. 

A minha experiência já não é de há pouco tempo, assim como a 
do Presidente Athiê Jorge Coury, nem a do Erasmo. 1:: uma 
experiência de mais de 25 anos de atividade neste setor. Por 
conseguinte, ela não pode ser assim derrogada de uma maneira, 
quase que fatal, por uma forma de veemência que não me pareceu 
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veemência, e sim um po• de querer fazer, realmente, um posiciona· 
mento em favor de um grupamento jâ bastante privilegiado. 

Gostaria, ainda, Sr. Prcsídente, de dizer da minha estranheza ao 
receber do meu companheiro, Francisco Amaral, esse posiciona· 
mento que ele acaba de ser feito. Gostaria ainda de esclarecer, 
Sr. Presidente, que vim para câ imbuído dos melhores pontos de 
vista e do melhor espírito de ajudar a resolver o primeiro passo para 
o atleta profissional e os clubes também. Não vim aqui para fazer 
demagogia em favor de A ou B, mas sim para dizer da realidade que 
existe. Quero que o Sr. Presidente testemunhe isso - que·. foi 
presidente do glorioso Santos Futebol Clube, como atleta e como 
Presidente, diga-me se o que acabo de dizer é verdade ou não. Muitas 
das vezes sacrificamos a nossa própria famflia para poder satisfazer, 
com bonificações, "bichos", ou até com algumas formas dificeis de 
serem explicadas, aos anseios dos atletas para conquista de um 
turno, de um jogo e de um campeonato. Vamos até acima das nossa 
possibilidades materiais, vamos até prejudicar os nossos familiares, e 
não temos medido mão para isto, haja vista que são poucos os clubes 
no Brasil - existindo naturalmente milhares d~ clubes inscritos nas 
suas Federações - em atividades. São poucos e continuarão a sê-lo 
porque os recursos que eles têm são baixos porque não têm os 
homens que são predestinados a criar uma forma de esporte como 
têm esses doze clubes que citei e, se for necessârio, vou enumerâ-los. 

A verdade- é bom que se diga, a bem dos fatos- é que um clu
be de futebol não vive apenas por uma torcida; ele vive também pelo 
esforço dos seus dirigentes, do Quadro dos seus Consel~eiros do qual 
arrecadamos grande parcela de dinheiro. Do meu bolso jâ saíram 
milhões como, também, do bolso de Athiê Jorge Coury, do de 
Erasmo, por muitos sacrifícios em favor de uma glória para um clu· 
be. A grandeza de um clube, de um futebol, não significa tão-somen
te uma parcela, e sim a soma de esforços de duas ou três parcelas e 
não é assim que se vai querer resolver o problema do clube querendo 
puxar apenas para um lado: temos de defender os clubes ou senão, 
perecerão os atletas e onde eles vão se empregar? Onde eles vão jogar 
o futebol? Sendo que V. Ex• sabe perfeitamente que a maioria dos 
homens quando nos aparecem são analfabetos, não têm os dentes 
tratados, estão possuídos de todas as verminoses possíveis, todas as 
infecções e nós lhes assistimos com sacrifício tremendo, sem usar do 
INPS, com os nossos departamentos médicos que custam verdadeira 
fortuna. Essa é a realidade do futebol brasileiro. 

Pode ser que algum dia venhamos ter uma formação diferente 
dessa, mas a realidade, hoje, é esta; o Presidente e o Deputado 
Erasmo Martins Pedro a conhecem bem e não estou aqui para 
assacar nenhuma mentira, porque posso ser apanhado muito mais 
facilmente que um coxo na sua caminhada. Estou aqui apenas para 
expor um ponto de vista. Era o que queria dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Athiê Coury) - Quero dizer a V. Ex• 
que durante os vinte e seis anos que presidi o "Santos Futebol Clu
be", todos os seus atletas ficaram ricos, porém, o clube continuou 
pobre, ainda, não obteve a riqueza que os atletas obtiveram durante 
os vinte seis anos que presidi o "Santos Futebol Clube". 

Continua em discussão o requerimento do nobre Senador 
Itamar Franco. 

Se nenhum dos Srs. desejar fazer uso da palavra, vou encerrar a 
discussão. (Pausa.) 

Está com a palavra o nobre Relator. 

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL- Sr. Presidente, Relator, não 
me compete fazer a defesa nem dos clubes, nem dos atletas 
profissionais. Meu dever é o de buscar uma clara e precisa disciplina 
dos direitos e obrigações que a ambos incumbe. Esta é a posi.ção do 
Relator t:, se defendo o Substitutivo que elaborei, isso se dâ precisa
mente porque acho ter encontrado, tanto na proposta do Executivo, 
quanto nas doze emendas que acolhi, o ponto ideal de disciplina cla
ra c tão precisa quanto possível desses direitos e dessas obrigações. 

O SR. PRESIDENTE (A.tlliê Coury) - Não havendo, mais, 
dos Srs: Congressistas quem queira falar a respeito do Requerimento 
do nobre Senador, vou colocâ-lo em votação. 

O SR. SALDANHA DERZI- Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Athiê Coury) - Com a palavra o 
Sr. Senador Saldanha Derzi. 

O SR. SALDANHA DERZI - Pelos motivos que já expus, a 
ARENA votarâ contra a proposição do nobre Senador Itamar 
Franco. 

O SR. PRESIDENTE (Athiê Coury) - Está em discussão o 
Requerimentp do nobre Senador Itamar Franco. 

Aqueles que desejarem votar pela rejeição, queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Está rejeitado. 
Encerrada a discussão, colocarei em votação o Parecer do Rela

tor, ao irojeto e o Substitutivo, ressalvados os destaques e Subemen
das a serem apresentados. 

Está em votação o parecer do Relator, 
Com a palavra o nobre Deputado Fâbio Fonseca. 

O SR. FÂBIO FONSECA - Sabe-se perfeitamente que o 
nobre Deputado lbrahim Abi-Ackel, além de ser um dos bons orado
res de Minas Gerais, é uma das boas consciências Jurídicas que lá 
existe. Mas gostaria de explicar alguns pormenores que se passam em 
relação a prêmios, gratificações e bonificações ... 

O SR. ANTONIO GOMES - As críticas foram genéricas, 
imprecisas e nenhuma delas feriu qualquer artigo ou disposição do 
projeto, Meu parabéns a V, Ex• 

O SR. FÁBIO FONSECA- Obrigado. O prêmio, o ''bicho", 
chamado vulgarmente, é uma importância que se estabelece entre a 
associação empregadora, ou o clube de futebol, o atleta, no caso de 
vitória em um jogo ou pelo empate, o que significa receber um 
dinheiro que não é contratual, não estâ espelhado em contrato. No 
contrato está espelhado, pró-forma, a insignificante quantia de um 
cruzeiro, um centavo, para lixar o que seja "bicho". Normalmente, 
progressivamente, vamos dando dentro das possibilidades que te
mos, das possibilidades das rendas que vamos auferir e das 
possibilidades que têm as caixas do clube, aquilo que desejamos seja 
feito. 

Gratificação é uma forma de pagar que a associação tem para 
estimular o atleta à conquista de um turno ou de um campeonato. 
Também não está na forma contratual, porque é muito comum 
dizermos: se ganharmos este turno podemos levantar uma melhor 
condição para todos vocês e uma sobrevivência melhor para o clube. 
Naturalmente quanto maior o número de vitórias, maior será 
o número de torcedores e serâ maior o número de arrecadação. 
Bonificação, é um ajuste de salârio que se faz no decorrer do contra
to em exercício, quando o atleta apresenta, efetivamente, melhoras 
de condições técnicas, físicas, etc. Esse "etc.," ilustre Relator, é aque
la palavra que não quis discutir, de probo ou improbo. Nosso atleta 
não é capaz de entender bem o que é isto. Muitas vezes eles são leva
dos, por um momento emocional e na glória tão efêmera e fugaz que, 
a fazer algo que não convém, nem a eles nem ao clube e, no entanto, 
essa palavra está inserida no contexto do projeto. Para eles a 
improbiuauc é um coisa, para nós outra completamente diferente. 
Por exemplo: após uma grande vitória é muito comum - as nossas 
experiências são muito antigas principalmente as do nosso colega 
Abi-Ackel- a gente se exceder inclusive os próprios dirigentes. 

Quando V. Ex• quis fazer uma analogia que isto viria prejudicar 
o atleta e, ao mesmo tempo, a arrecadação do Fundo de 
Garantia e do INPS, é exatamente neste aspecto que quero entrar no 
mérito, porque não interessam essas pequenas parcelas ao Governo, 
se fossem montantes de milhares de milhões de clubes, eu concor
daria, mas é de apenas poucos clubes. 
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Pediria ao meu nobre companheiro, Dr. Antônio Gomes, 
Deputado por Alagoas, que tem também o "13 de maio", se lã eles 
podem pagar os "bichos", os prêmios, as · bonificações e as 
gratificações que os grandes clubes, que cabo de citar, podem fazer. 
Queria um depoimento, ao vivo, de V. Ex• 

O SR. ANTONIO GOMES-~ dificílimo um clube pequeno, 
pobre, principalmente no Nordeste poder, com suas rendas exclusiva
mente de jogos, cumprir as suas obrigações com os atletas. ~ 
necessário que os diretores, os amigos façam a tal "caixinha" para 
que se atendam às necessidades do atleta. 

Estou de pleno acordo com meu colega Fábio e acho que muitas 
vezes os atletas não correspondem ao esforço da diretoria dos clubes. 
Vi no meu Clube, em Campina Grande, o "13 de Maio Futebol 
Clube", onde fui presidente durante muitos anos, que muitas vezes 
os atletas, na hora da necessidade, jogarem futebol com raça. Eles 
fracassarem e nenhuma penalidade teríamos para fazer com que eles 
cumprissem suas qualidades de atleta. 

Sou homem da ARENA. Naturalmente vou votar com meu 
Relator, mas estou de acordo com todos os seus comentârios sobre 
os problemas do atleta no Brasil. 

O SR. FÁBIO FONSECA- Muito obÍ'igado caro colega, Dr. 
Antônio Gomes e não esperava outra verdade que não essa. 

Gostaria de esclarecer, Sr. Presidente, que temos diversos 
problemas que nos levam a situações até vexatórias; todos os dias 
estamos batendo à porta do Senhor Presidente da República, do 
INPS, do Imposto de Renda, pedindo para retirarem as multas, 
pedindo para parcelar as dívidas, enfim pedindo para perdoar. Nós 
acabamos não pagando mesmo. É tolice mas não adianta e não se 
pode destruir uma instituição como o Vasco, o Flamengo, o 
Fluminense, o Botafogo, o Atlético,' o Cruzeiro, o Santos, o 
Palmeiras, o Corínthians, o Internacional, o Grêmio, enfim não 
podemos destruí-los, porque desapareceria, por completo, tudo o 
que motiva realmente o futebol brasileiro, pela elegância, pelo estilo, 
pela forma bonita dos nossos atletas a se apresentarem diferentemen
te de quase todos os demais atletas do mundo. 

Estávamos apenas querendo evitar que viéssemos permanente
mente a cair nessa purgação vexatória de pedir contemporização 
com nossas dívidas, pedir pelo amor de Deus, dar até bens nossos em 
garantia de dívida, como já o fizemos. 

Assumi um compromisso - quando me empossei na 
Presidência do Atlético, em 1970 - de 14 milhões de cruzeiros, 
quando assinamos os compromissos do INPS, numa média de 4 a 5 
milhões de cruzeiros em pagamentos parcelados e apenas com o ava~ 
meu e do meu companheiro Nelson Campos. O nosso objetivo é nos 
precaver para não chegarmos à falência, como é o caso do time da 
Siderúrgica, em nosso Estado, que desapareceu por incapacidade 
total; um clube que existia hã mais de 30 anos, no nosso Estado, e 
que veio a ser extinto numa falência total, assim como tantos outros 
clubes que conhecemos perfeitamente. 

Outro aspecto que gostaríamos de ser levado em consideração é 
com relação ao problema do prazo dos treinamentos e concentrações 
dos atletas. Damos o máximo conforto ao atleta - de que ele não 
dispõe na própria casa - filé mignon, frutas da melhor qualidade, 
sucos de laranja, lanches pela manhã que, dificilmente, qualquer um 
de nós podemos fazer normalmente. Esses homens se sentem bem 
alimentados, melhor mesmo do que em suas próprias casas, e ai de 
nós se começarmos a dilatar o prazo de concentração ou vacilarmos 
um pouquinho. Se não formos rígidos, todos saem pela tangente. 

Houve um grande jogador de futebol, peço vênia para não citâ· 
lo, que se acabou em pouco tempo, exatamente pelos ardis que fazia 
conosco: quando acabávamos de sair, vigiando-o até às 23,30 ou 
24,00 horas, ele descia, através dos lençóis e cobertores, do 3q andar 
pura farrear. Depois subia de madrugada. Quando chegava a hora de 
jogar ele não tinha futebol. Hã outros aspectos que são do 
conhecimento dos nobres companheiros Athiê Jorge Coury e 
Erasmo Martins Pedro. 

. Essas exigências de darmos folgas e uma série de facilidades, 
penso deva ser competência exclusivamente do entendimento entre o 
clube e o atleta e não colocado em lei, de maneira rígida, porque não 
poderemos completar nem um campeonato nacional; nem um 
regional e nem vamos poder fazer excursões. 

O interessante é exigirmos isso no Brasil e, quando jogamos fora 
podemos disputar partida num espaço de tempo inferior até a 48 ho
ras. Não sei por que dois pesos e duas medidas, no caso presente. 

Eram essas as considerações, Sr. Presidente, que gostaria de 
fazer. Fi.quei satisfeito pelas acolhidas de minhas emendas. Elas 
foram feitas. judiciosamente e judiciosamente acolhidas. Gostaria 
que o nobre Relator bem como os demais companheiros atentassem 
para esse aspecto que acabo de expor, pois é de suma importância 
para a sobrevivência do nosso atleta, e dos clubes de futebol do 
nosso País. 

O SR. PRESIDENTE (Athiê Coury)- Não havendo mais ne· 
nhum Congressista que queira falar, vou passar para a votação do 
Parecer do nobre Relator, salvo destaques e subemendas. 

Em votação. 
Os Srs. Congressistas que aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Com restrição dos nobres Deputados Francisco Amaral e 

Erasmo Martins Pedro, está aprovado o Parecer e o Substitutivo do 
nobre Relator do Projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Athiê Coury) - Está suspensa a 
Reunião por dez minutos, para a apresentação de destaques. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Athiê Coury)- Estâ reaberta a Reunião. 
Em discussão o destaque para a Emenda n9 17, do nobre 

Deputado Francisco Amaral. 

O SR. FRANCISCO AMARAL - Peço a palavra, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Athiê Coury) -Tem a palavra V. Ex• 
para discutir a matéria. 

O SR. FRANCISCO AMARAL - Sr. Presidente e Srs. 
Congressistas: 

Reitero minha posição firmada quando apresentei a Emenda n9 
17; Evidentemente a Emenda exige atestado de sanidade física e 
mental, bem como abreugrafia, estatuto do contrato, etc. 

A objeção levantada pelo nobre Relator é de que a atividade do 
atleta profissional requer estado fisico e mental perfeitos. Como tal, 
então, a coisa se haveria normalmente, não careceria de uma disposi
ção legal a ser imposta com essa determinação. 

Entendo que, para beneficio e em defesa do próprio clube a 
Emenda é por demais salutar. Quando se vive num ambiente pro
fissional de futebol, onde a maioria dos elementos é de nível dos mais 
modestos, é preciso a existência de uma lei obrigando, determinadas 
coisas para que o clube tenha maiores condições de fazer determina
das exigências. 

Essa a finalidade da Emenda, que entendo, possa ser aprovada 
sem nenhum prejuízo ou, pelo contrário, até beneficiando o próprio 
projeto de lei. 

O SR. SALDANHA DERZI - Peço a palavra, Sr. Presidente, 
para discutir a matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Athiê Coury)- Tem a palavra V. Ex• 

O SR. SALDANHA DERZI - Sr. Presidente e Srs. 
Congressistas: 

A Emenda n9 17, do nobre Deputado Francisco Amaral, visa 
exigir, no projeto, atestado de sanidade fisica e mental, bem como 
a abreugrafia para a efetivaçào de. contrato;etc. 

· e bem yerdpde q1,1e o nobre Relator diz que, para se ser atleta 
profissional há que se ter um estado físico e mental perfeitos. Mas, 
como . ni~ciico, devo colocar-me ao lado do nobre Deputado 
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Francisco Amaral; há exames, como um cletrocardiograma, que não 
denuncia um aneurisma da aorta. O eletrocardiograma dá como per· 
feito e a abreugrafia pode, imediatamente, denunciar, se for o caso, 
um aneurisma. Fazendo-se esse exame periodicamente, é po~sível 
que se aponte uma doença pulmonar inicial. Acho justa a Emenda 
do nobre Deputado Francisco Amara!, -não só para o clube c~mo 
para 0 atleta; se na abreugrafia revelar-se um processo de ancurtsma 
da aorta, por exemplo, ele terá tempo para fazer o seu tratamento. 

Apelo ao nobre Relator para que .dê parecer favorável -a essa 
~~~ . .. 

O SR. PRESIDENTE (Athiê Coury) -Tem a palavra o nobre 
Relator para se pronunciar sobre a Emenda n917. 
O SR. RELATOR (Ibrahim Abi-Ackel)- A Emenda n9 17 cstabclc· 
ce que nenhum atleta poderá celebrar contrato sem comprovante de 
ser alfabetizado, de possuir Carteira de Trabalho, Previdência Social 
do Atleta Profissional de Futebol, bem como de estar com a situação 
militar regularizada, de ter atestado de sanidade tisica e mental, in· 
clusivc abrcugrafia. · 

'JI\.~~ do Pllf~,er contrário, Sr. Presidente, foi a de que, na 
"'~i!b 'do:.JI:clator, 'ftío se cncçmtraria um atleta cm véspera de ser 

contratado por um clube de futebol, que não estivesse cm perfeitas 
condições de sanidade tisica e mental, dado que, na opinião dos 
clubes, o maior investimento com eles é precisamente nesse sentido: 
o de manter a boa forma tisica e mental dos jogadores. 

Entendi que a Emenda, data vénia despicienda, e como, na 
minha opinião, a lei deve conter senão. aquilo que é necessário, 
talxez, numa condição um tanto o quanto radical cm favor da boa 
forma da lei, é que tenho opinado contrário à Emenda. No entanto, 
qÚanto ao mérito, parece-me tão necessário que a entendi implícita 
no corpo da lei. 

Dado, porém, o apelo formulado pela Liderança e o empenho 
do ilustre Deputado Francisco Amaral, não tenho como objetá-la, 
no sentido de que Seia aprovada. 

O SR. FÁBIO FONSECA- Peço a palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Athiê Coury) - Está com a palavra 
V. Ex• 

O SR. FÁBIO FONSECA - Sr. Presidente, nobres Con· 
gressistas: 

Gostaria de dar a minha contribuição. O nobre Deputado 
conhece o caso daquele jogador que compramos de ltabira e que lá 
não fora submetido à exame, porque não havia Departamento 
Médico. Logo que o submetemos ao exame verificamos que ele tinha 
a doença de Chagas. Perdemos o valor do passe. 

Gostaria, de falar sobre um jogador que trouxemos de Três 
Corações e que, não conseguia, no segundo tempo, completar a 
partida. No primeiro treino que fizemos com ele verificamos haver, 
na parte tisica, uma deficiência. Ao fazermos a abrcugrafia encon· 
tramosjá um processo exsudativo supraclavicular. 

Gostaria de dizer que é. muito comum a doença ae Chagas não 
.dar o complexo gastrointestinal, que é o mcgaesôfago, e o 
megacoiom; dá apenas a parte card!aca inicial c o eletro pode, perfci· 
tamente, mostrar que há um deficit de ttansmissão da onda elétrica, · 
porque as centrais elétricas do coração, o Nódulo Sinusal, Tawara e 
o Feixe de His estão comprometidos exatamente pelo trlponossomu 
cruzl c só o cletro poderia revelar no inicio. 

Em um ponta esquerda que compramos, do interior, lamentavel· 
mente descobrimos nele um mcso-epitelioma nasal e a abreugrafia 
apresentava uma metástese pulmonar, um vasoepitclioma, uma espi· 
nocelular que provoca metástcse com muita freqUência. 

Penso que esses cuidados para os clubes menores, não seriam 
desnecessários. Quero fazer minhas as palavras do Senador Saldanha 
Dcrzi, justificando a emenda e, quero crer que o Sr. Relator achl;l que 
ela cabe perfeitamente no corpo do projeto. 

O SR. ATHIJ:: COURY- Atendendo ao apelo do nobre Se
nador Saldanhu Derzi, o nobre Relator deu parecer favorável à 
Emenda n9 17 de autoria do nobre Deputado Francisco Amaral. 

Em votação a Emenda. Os Srs. que a aprovam, queiram conscr
va~-s~ sentados: (Pausa.) 

Está aprovada. . 
Passemos agora à Emenda n9 11, do nobre Deputado Fáb1o 

Fonseca, ·a que~. concedo a palavra. 
O SR. FÁBIO FONSECA- Disse, em minha emenda, que fiz 

uma divisão no artigo 39, no tocante a prêmios, gratificações c bonifi
cações, para que ·pudesse haver um posicionamento eqUânime 
daquilo que o clube recebe como participação c aquilo que o clube 
possa dividir, para que a maior parte dos clubes não venha a entrar 
cm falência muito precocemente. Ãs vezes, alguns terminam a sua 
jornada no meio do campeonato e outros quase próximo do final, 
por não terem dinheiro suficiente; o atleta pode entrar na Justiça Tra· 
balhista, ficar livre, c o clube prejudicado. · 

Por isso mesmo fizemos uma definição bastante precisa do que 
eram prêmios, "bicho" c como deveriam ser divididos entre os 
atletas, é o que vamos tentar resumir. 

Prêmios óu "bichos" são importâncias, em dinheiro, que variam 
de partida para partida, de acordo com os adversário e por cálculo 
aleatório da renda auferida. É muito comum, às vezes, no 
entusiasmo, darmos uma promessa. Chove, há uma intempérie, e a 
renda desaparec~ porque os nossos torcedores não podem ir ao 
campo. Assim, queremos disciplinar: "prêmio" ou "bicho" deverá 
ser de 20% da renda líquida obtida pela associação empregadora a 
ser ·pago da seguinte maneira: 12% dividido pelos atletas que 
participaram efetivamente na partida, incluindo aqueles reservas que 
foram designados pelo técnico, em um mínimo de quinze minutos 
antes do término da partida, ou seja, quarenta e cinco minutos de 
cada tempo. 

É muito comum o técnico ter que refazer uma média e, faltando 
um minuto, colocar dois três jogadores para, não só fazer média com 
os jogadores, como alcançar o clube num montante apreciável, 
quando não havia necessidade de nenhum deles, porque a partida 
estava resolvida. Isso ocorre normalmente, quando estamos 
ganhando de mais de 3 a O, estão faltando três minutos para o 
Íérmino colocamos doisjtrês jogadores, com sérios prejuízos para o 
clube. 

Quando dizemos 8%, dividimos da seguinte forma - ao 
médico, ao treinador e reservas, preparador tisico, massagista, 
roupeiro, sendo que a participação do médico e do técnico deve ser 
igual à importância recebida pelos atletas que participam efetiva· 
mente da partida. Não vejo a responsabilidade do restante do corpo 
administrativo para receber "bichos" tanto quanto aqueles outros 
sobre os quais é jogada toda a responsabilidade. Um treinador, ao 
perder uma partida, sai quase morto do campo- ou pelos dirigentes 
ou pela torcida, quando não sai debaixo de pedradas, porque todos 
responsabilizam o médico e a esse cabe uma parcela maior de 
responsabilidade. Por conseguinte penso que a parcela da 
importância recebida por ele deveria ser igual a dos atletas que dispu· 
taram a partida. 

A gratificação dos demais seria proporcional ao número de 
componentes existentes. 

A gratificação e a importância paga, combinada previamente 
pela associação empregadora e pelos atletas quando da classificação 
por conquista de um turno ou de um campeonato; a importância não 
poderá ser superior a 10% do total da renda líquida da partida final 
da classificação do turno e da partida final do campeonato. 

Essa importância- 10%- será divida proporcionalmente por 
quantos atletas tenham participado dessas partidas no decorrer do 

~ 
turno ou do campeonato. 

Quero explicar que, em 1971, quando participávamos do 
Campeonato Nacional e jogamos contra o Botafogo- que não tem 
uma grande torcida na Guanabara - lamentavelmente aquele dia 
estava um pouc~ chuvoso, a renda que nos tocou foi insuficiente 
para fazer face às necessidades prometidas anteriormente e tivemos 
que desembolsar, na hora - porque o jogador não quer saber se se 
vai pa-gar depois; ele quer receber na hora. E nisso a nossa 
experiência de dirigente é bastante feliz para fazer essa assertiva, 

·--------
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porque é o que realmente ocorre - o jogador acha q·ue depois requisitos do preparador físico, do médico,' do preparador técnico, 
podemos ir levando devagarzinho e quer receber na hora. quando da disputa de um campeonato de forma intensiva, simultã-

Divide-se a importãncia obtida dos 20% da renda bruta da neamente' com outros campeonatos de ordem internacional como 
classificação da partida final da conquista do Campeonato pelo também o Campeonato Nacional. 
número de partidas disputadas durante o torneio. Encontrada essa · Vamos nos fixar em um caso presente: o Cruzeiro Esporte 
média, aplicar-se-á a cada atleta, o valor correspondente ao número Clube, que disputa o Campeonato Regional, disputou simultanea-
de partidas de que ele participou. mente a Copa Sul-Americana. Vai disputar simultaneamente a Cop.a 

Bonificações são os reajustes feitos nos salários e luvas que o Mundial com o Campeonato Nacional; vejamos se podemos aceitar 
atleta recebeu para equipará-lo ao titular, 'quando esse tiver esses preceitos que querem impor. Primeiro, os atletas vão se sentir 
participado seguidamente, pelo menos, de cinco partidas. prejudicados porque, se não puderem participar, terá que entra:t. um 

Vejam os Srs. que nessa minha proposição dou ao jogador de reserva e o titular vai ficar de fora do jogo e vai criar problemas 
futebol o que lhe é devido, seriamente, sem fazer nenhuma média. dentro do clube. Seria uma forma de prejudicar não só a hormo!li~ 

Prêmios é uma bonificação da associação empregadora para do Clube, como também os titulares porque teríamos de dar um àes-
motivar mais o atleta. Gratificação é uma convenção adotada como canso a eles. O descanso que eles têm na nossa concentração, 
prêmio incentivador aos seus atletas para conquista de uma classifi- representa um tratamento dos mais altos. Talvez um dos melhores 
caçào de um turno óu conquista de um campeonato: Ambas as · hotéis do· mundo é uma concentração de futebol. Quem não conhece 
convenções são voluntárias e de iniciativa da associação empregádo- · que veja as concentrações do Atlético e a do Cruzeiro e inclusive a do 
ra. Bonificação é o reajuste feito quando o atleta- que teve o se'u Cruzeiro ·foi escolhida pela CBD como padrão para o escrete 
contrato inicial, chamado "regra três:• ou o· segundo reserva, e sua nacional. A associação empregadora não poderá abrir mão das 
aplicação física e técnica amplióu um desenvolvimento capaz de concentrações aconselhadas pelos Departamentos Técnico e Médico 
substituir o titular, por Cinco partidas consecutivas. Esta é uma de futebol, pois no caso contrário, estaria concorrendo para a perd· 
obrigatoriedade da associação empregadora. do aprimoramento físico, técnico e até mesmo da saúde do atleta. 

Assim, já se forma aqui, uma jurisprudência, porque ocorre Explico: acabamos de fazer um preparo físico e técnico do nosso 
muitas vezes que o indivíduo substitui o titular por cinco ou seis atleta e se dermos um pouço de folga a ele antes do jogo, ele sai e 
partidas consecutivas e depois volta à condição de reserva, sem ter normalmente há aqueles convites, há aquelas pessoas ·que querem 
adquirido aquele status que lhe era devido e até, às vezes, de resoiu- fazer a média de estar em companhia dos jogadores, dos astros, e 
ção para um campeonato ou um turno. acabam levando-os à senda das distorções sociais, que são a bebida, 

Vejam os Srs. que não estamos só à favor dos clubes, estamos o jogo, os atos de ordem sexual que não estavam nas nossas relações 
aqui defendendo também o nosso atleta. , c chega na hora do jogo eles não têm pernas para correr, estão 

O SR. IBRAIM ABI-ACKEL - O "prêmio", também nauseados, sentindo dores em todo o corpo. Esse art. 79 na minha 
chamado "bicho .. , resulta de uma convenção voluntária e nada mais maneira de entender, vai prejudicar o atleta e talvez não tenhamos 
é que um incentivo dado pelos dirigentes sponte sua para. incentivar, tantos Pelés conscientes das suas responsabilidades. . 
motivar o jogador. Reservar uma parte da renda líquida dos jogos Se todos tivéssemos jogadores de futebol como Pé:Íé, conscientes 
para premiar obrigatoriamente tanto os jogadores quanto os reser- das suas responsabilidades, aceitaríamos esse art. 79 como uma 
vas que, por determinado tempo, substituam os titulares, como tam- norma, mas não temos. Os senhores sabem perfeitamente que temos 
bém médicos e outros funcionários administrativos, significaria colo- dificuldades em conseguir vigiar nosso atleta dentro da sua própria 
car sob o amparo da lei, como .uma obrigação, aquilo que casa. 
tradicionalmente se conceitua como uma gratificação ou um prêmio O SR. ERASMO PEDRO - V. Ex• me permite? Há !ambém 
adotado voluntariamente por quem se julga em condições de oferecê- um aspecto aqui muito importante que é o parágrafo único, que diz: 

lo. "Poderá ser dispensada a concentração no todo ou em 
Por essas razões, meu parecer é pela rejeição da emenda. 

parte à critério do empregador.'· 
O SR. PRESIDENTE (Athiê Coury)- O Sr. Relator é pela 

rejeição da emenda. Vou colocâ-la em votação. Ora, se o empregador quiser, evidentemente não precisará- de. 
o SR. FÃBIO FONSECA _ Talvez eu não me tenha feito autorização legal pára dispensar. Mas em se tratando de atleta que 

É h · tenha cônjug· e ou companheira, com vida regular de família. Então entender. que disciplinando desta maneira nunca c egaremos ~o 
vai o Clube saber o que é vida regular de família, do atleta? Entra 

absurdo de ficar devendo ao atleta e ao Fundo de ·Garantia por num· aspecto inteiramente inaceitâvel e impraticável dentro do Clube. 
Tempo de Serviço, ao Imposto de Renda, etc. Essa minha· emenda é : de futebol. o clube pode dispensar a concentração, se quiser; o Clu
apenas uma forma preventi~a. · · be, se já está desclassificado, não tem mais interesse em disputar 

O SR. PRESIDENTE (Athiê Coury) - Em votação à Emenda partidas com aquelas medidas cautelares: por medida de economia 
n9 II, com parecer contrário do nobre Relator. · · ·· . . ·não concentra. O Botafogo fez isso durante esse fim de campeonato. 

Os Srs. que estiverem de acordo, queiram permanecer sentados'. o· SR~ ·FÃBIO FONSECA - Eu vou ainda mais longe, nobre 
(Pausa.) . Deputado Eras~o Pedro; é que é meter-se na vida particular de cada 

Rejeitada a emend·a. um e nós não temos esse direito~ A nossa preocupação se prende 
Em votação a Emenda n9 25, também do nobre Deputado · exclusivamente à nossa experiência, que não é pouca, e por isso 

Fábio Fonseca. mesmo fomos colo:ados nessa Comissão Mista para trazer as luzes 
o SR. FÃBIO FONSECA _ Peço que se suprima o art. 79, dos poucos que tenham essa experiência. Assim como a ausência des

assim como ô seu parágrafo único, porque ele entra quase que na ses requisitos implicaria numa incapacidade de o atleta disputar con
economia e na disciplina doméstica do clube com rclaçã.o aos seus venientemente e de'modo a levar público aos estádios. Sabemos que 
atletas. nossos atletas são apanhados 'bebendo nos bares; imediatamente 

Não podemos admitir, em hipótese nenhuma, que is.so v~n~a a milhares de telefonemas nos acordam de madrugada, quando não é o 
ocorrer, porque daqui a pouco vamos passar a ter tambem ducJtos Delegado· que vem nos acordar para que tiremos o atleta que fez uma 
adquiridos através dessa mera prerrogativa que a lei quer conceder estrepolia. Se não vigiarmos esses meninos, lamentavelmente, eles são 
aos atletas. endiabrados mesmos, eles acham até que são melhores que qualquer 

Por exemplo, a concentração para os atlet.as profissionais, um outro porque eles niio conhecem·a·efemeridade da glória, essa é 
quando ordenada pr.la associação empregadora,· vem baseada em que é a verdade nua e crua. Mesmo;·segundo alguns pseudo ent;:n-
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tição amistosa ou oficial, e ficar à disposição ao empregador 
quando da realização de competição fora da localidí!de onde 
tenha sua sede." 

didos, que a concentração para jogadores de futebol leva-os a um 
tédio, ou uma depressão psicológica, ou até a uma neurose situa· 
cional, data venla, não é verdade; é ao contrárip. Uma boa parte dos 
atletas prefere ficar nas nossas concentrações onde são trocadas as 

d O caput do artigo está perfeitamente justificado pelas razões que roupas de cama, onde eles têm toalha, sabonete, tu o a tempo e a 
d I d. . · V. Ex• apresentou como suporte de sua emenda, no entanto, por um hora, quando na maioria das vezes, na casa e e, por 1sphcêncta ou 
à b h equívoco· que eu reputo de datilografia, V. Ex• manda suprimir o por l'alta de organização, de estrutura, ele n· o toma um an o, ele .. 

não tem essas condições que oferecemos. Em contrapartida, a liber· çaput desse artigo 79 o que contradiz a justificativa da sua emenda. 
dade dos mesmos os convida a distorções do vício, isso é indiscutível. O SR. FÁBIO FONSECA - Data venia, permita-me um 
Temos um exemplo, não vou declinar o nomc,.de um jogador que aparte. Nós não achamos 3 dias por semana o necessário. Vamos dar 
trouxemos de Uberlãndia, que era uma esperança da minha terra, o exemplo da equipe do Cruzeiro: acabou de conquistar a taça cm 
que era uma esperança fabulosa para o Clube Atlético Mineiro. H ou· Santiago do Chile, chegou, tomou café com a família c viajou pela 
ve um descuido por parte da direção c esse menino entrou numa for· manhã para a França, para jogar e fazer o bonito que estão fazendo-. 
ma que acabou num vício mais grave do que se esperava. ~ difícil Se deixássemos esses homens 2 ou 3 dias, em liberdade, o que acon· 
liberarmos assim. Eles são levados involuntariamente, pelo entusias· teceria? A forma física deles seria totalmente derrubada em pouco 
mo de seus lãs, e esses lãs, ao invés de ajudar atrapalham porque tempo. 
querem aparecer também para dizer: - "Estive em companhia do A elasticidade que se quer dar de folga é prejudicial. Se o lra· 
Reinaldo, estive com Marcelo, com fulano". Isso sabemos perfci· balhador trabalha 7 dias na semana, se nós trabalhamos os sete dias 
tamentc. Sabemos também que a glória é efémera c fugaz e qualquer também, por que vamos dar esse privilégio ao atleta que ganha mui-
desperdício de energia em outro e qualquer campo que não seja o da to mais que qualquer· um dos Deputados ou Senadores aqui presen· 
aplicação do desporto do futebol, torna-se-á uma glória moita mais tes? 
fugaz, haja vista que a presente le1 prevê que a vida de um jogador de 
futebol é curta e efi:mera. Por conseguinte, se nós liberarmos um 
jogador, ele não terá, talvez, não a vida que se pretende além de lO 
anos, mas a vida de um ou dois anos, como conhecemos diversos 
jogadores. 

Acabei de contar ao meu companheiro, Dr. Antônio, que um 
grande jogador que compremos, um homem que era a nossa esperan· 
ça, logo que eu passei o Clube ao outro Presidente, ele já estava um 
pouco cansado, não tomou as devidas providências e após uma vi· 
tória de 3 a zero sobre o Cruzeiro e 3 goals dele, ele saiu para uma 
grande farra e lá tomou uma pancada no peito e morreu. Desapare· 
ceu o atleta aos 22 anos. Vocês sabem quem é perfeitamente, 

Por isso proporcionamos muito mais direitos superiores aos 
demais grupos de trabalhador~s de outras categorias. Até certo pon· 
to achamos odiosa essa discriminaçào com as demais categorias, mas 
somos obrigados a fazer isso. Eu gostaria de estender essas mesmas 
l'acilidades, essa mesma condição aos demais trabalhadores de outras 
categorias, mas lamentavelmente não podemos fazer, porque o 
futebol é mais ou menos como a cachaça, quando se toma uma vez e 
ela é boa, se repete; e nós, dirigentes de futebol, somos como Mutt & 
Jef: temos uma personalidade para cada momento em que nos encon· 
tramos. Como profissional, como professor universitário, quando es
tou dentro da faculdade com uma pessoa, mas quando num campo 
de futebol eu viro realmente, talvez, um monstro que esquece a condi· 
cão de médico e parte até para chutar corbelies de flores, como jâ foi 
feito uma vez. 

Esses aspectos, Sr. Presidente, é que queremos levar em considc· 
ração; esse art. 79, e seu parágrafo único, é prejudicial aos clubes e 
aos atletas de futebol. 

O SR. ATHI~ COURY- Vou dar a palavra ao nobre Relator 
para falar sobre a referida Emenda do nobre Deputado Fábio Fon
s~ca. 

O SR. IBRAHIM ABI·ACKEL- Sr. Deputado Fábio Fonse
ca, rogo a atenção de V. Ex• 

A bem elaborada justificativa de ~ua emenda dá a entender que 
V. Ex• reputa indispensável a concentração como um modo de pro· 
tcção às condições físicas obtidas pelo atleta através do treinamento 
que lhe foi propiciado pelo Clube. 

Partindo do pressuposto que V. Ex• reputa indispensável e abri· 
gatória a concentração, cheguei à conclusão que V. Ex• aceita, inte· 
graimente, o art. 79, que contudo V. Ex• pretende suprimir, eis que o 
art. 7Y, está assim r~digido: 

"Arl, 7Y O atleta será obrigado a concentrar-se, se 
convier ao empregador, por prazo não superior a 3 (três) dias 
por semana, d~sde que esteja programada qualquer compe· 

O SR. IBRAHIM ABI·ACKEL - V. Ex• me permite? A 
Emenda então, data venia, não deveria ter sidp 'Supres~iva e sim 
ampliativa do prazo de 3 dias e, contudo, essa também não seria 
necessária porque o art. 89, logo em seguida, reza: 

"O prazo de concentração poderá ser ampliado até o li· 
mi te máximo indispensável à realização das competições." 

Por conseguinte, a hipótese da necessidade de se concentrar por 
~razo superior a 3 dias está perfeitamente contemplada no Projeto, à 
critério da Associação empregadora. 

O SR. FÁBIO FONSECA- Eu gostaria de dizer que é muito 
mais importante para nós, dirigentes de Clubes, a conquista de 
campeonatos regionais do que os outros títulos. No entanto, a Fe· 
deracão e a Confederação, quando estiverem à disposição deles, 
podem fazer o que qu1ser com o atleta; nos é que pagamos tudo, so
mos donos de tudo e ficamos com toda a responsabilidade e não 
podemos dispor. Quer dizer que existem dois pesos e duas medidas. 

O SR. IBRAHIM ABI·ACKEL- Contudo, com a supressão 
do caput do artigo seria mais prejudicial aos clubes, segundo a pró· 
priajustificativa de V. Ex• 

O SR. FÁBIO FONSECA- Ele vai conflitar com o art. 89. t: 
exatamente isso que vai acontecer. Sabe perfeitamente o nobre Depu· 
tado · que os advogados desportivos costumam lançar primeiro a 
coisa no ar, no rádio. E dá aquela confusão. E no fim joga toda torci
da contra os dirigentes do clube e acaba prevalecendo, às vezes, uma 
interpretação da habilidade, da ma,ncira ardilosa pela qual o advoga
do conduz o atleta em questão. 

Estamos querendo apenas sanar o problema. Isso já ocorreu 
muitas vezes e não apenas no nosso clube. Nunca os dirigentes do 
clube têm l'azão; só os atletas a têm. 

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL- Sr. Deputado, o parecer foi 
favorável, em parte e mantenho o caput do art. 79 porque, no cnten· 
dimento do Relator, a justificativa de V. Ex• é que dâ suporte ao 
artigo em tela. e, uma maneira de raciocínio, de concluir. Contudo o 
parecer foi favorável em parte, porque segundo as críticas de V. Ex• 
c quanto as do Deputado Erasmo Martins Pedro, me pareceram pro· 
cedentes no que diz respeito ao parágrafo único. E já nus razões que 
funi:lamentam o substitutivo do Relator está escrito: 

"A despeito, no entanto, entendemos ser possível de 
supressão o parágrafo único do artigo, não só porque é repe· 
titivo do que se cont~m no caput, como por ensejar uma con· 
ceituaçilo distorcida do que seja "vida regular de famllia". 

Assim, o atleta pode ser desquitado ou viúvo c ter filhos. 
. Pode residir com pais que vivam às suas expensas. Nesses 
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casos, ele terá, ainda que sem esposa ou companheira, vida re
gular de família. 

Ora, se ao empregador é facultado dispensar o atleta da 
concentração a critério seu, nada justifica que a dispensa pre
vista na futura lei só ocorra no caso da existência de cônjuge 
ou companheira." 

Parecer favorável, cm parte. 
O SR. PRESIDENTE (Athiê Coury)- O Relator é contrário à 

emenda, em parte 
Em votação a emenda. 
Os Srs. Congressistas que estiverem de acordo com o parecer do 

Relator, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. 
Vamos votar, agora, a Subemenda n9 I, do nobre Deputado 

Francisco Amaral que diz: 

"Substitua-se, no art. 28, do Substitutivo do Relator, a 
expressão: "dentro de 120 dias", para a seguinte expressão: 
"para 60 dias." 

O SR. FRANCISCO AMARAL- Sr. Presidente, Sr. Relator, 
Srs. Congressistas, o conhecimento das pendências entre clubes c 
atletas tem ensinado a necessidade de uma redução no prazo. 

Temos em andamento um processo trabalhista com o jogador 
Baldochi, do Coríntians. 

Baldochi discutiu na Justiça Desportiva, durante alguns meses. 
Depois ele partiu para a Justiça Trabalhista. Pois bem, esse jogador 
está quase há um ano parado, não pode jogar para ninguém. O passe 
dele está preso no Cotíntians, enquanto a Justiça já disse que está 
livre. E se acabam o jogador, impede-se de exercer a profissão, 
enfim, faz dele um objeto em razão das disposições legais vigentes. 

O prazo como estabelece o Substitutivo é de 120 dias,' isto é, 
quatro meses para que a Justiça Desportiva examine a pendênda. Só 
depois desses 120 dias, segundo o próprio Presidente da Federa~ão, é 
que se poderia encaminhar a pendência à Justiça Trabalhista que, no 
mínimo, demora de dois a três anos. 

A redução de 120 dias para 60 dias viria realmente atender essa 
necessidade de se dar uma solução quanto mais imediata. Nisso 
haveria absoluta compatibilidade. O art. 30, do próprio SubstiMivo 
do Relator, estabelece que a Jüstiça Desportiva vai regulamentar o 
processo. Então, em vez de regulamentar, como fez em 4 meses, 
regulamente apenas em dois meses. Não hã problema nenhum; não 
há dificuldade nenhuma. Isso facilita, na verdade, a decisão de. uma 
pendência que vai beneficiar tanto o clube como o jogador. 1:: nesse 
sentido que faço um apelo a S. Ex•, Sr. Relator que, examinando a 
maté:ria, possa acolher a nossa submenda e aproveito a 
oportunidade, mesmo porque, talvez, seja essa a minha última fala, 
para trazer o meu testemunho público da inteligência, perspicácia e 
dedicação desenvolvidas por seu Relator no seu trabalho no que 
tangt ao projeto. É realmente um trabalho de profundidade que 
txigiu dt S. Ex• toda a sua inteligência, toda a sua capacidade. 
Capacidadt e inteligência do nobre Deputado de Minas Gerais tão 
vâlidas, tão úteis e tão honrosas para o nosso Congresso Nacional se 
fez presente tambt:m no seu trabalho desenvolvido, aqui, nesta 
Comissão. Por\anto, deixo consignados os meus cumprimentos a S. 
Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Athiê Coury) - Concedo a palavra ao 
nobre Rtlator. 

O SR. RELATOR (lbrahim Abi-Ackel) - Sr. Presidente, a 
rtdução do prazo não me havia ocorrido, uma vez que a Submenda 
nY I, de autoria do nobre Deputado Francisco Amaral, foi oferecida 
após a redução do Substitutivo .. 

Ela reduz de 120 dias, ou busca reduzir de 120 para 60 dias o 
prazo de tramitação do processo no âmbito da competência da 
Justiça Desportiva. A propósito devo dor umo explicação nos Srs. 
Membros da Comissão com referência a uma dos llmendas propostas 

pelo ilustre Senador Itamar Franco que visa extirpar do projeto a 
Justiça Desportiva, alegando a sua inconstitucionalidade. Cio...U. 
de lembrar que a Justiça Desportiva figura no projeto, à semelhança 
de todos os organismos disciplinares que antes da codeficação do 
Direito Comum já eram chamadas de Tribunais Disciplinares. Assim 
como nos conventos se aplicam as regras disciplinares do Código 
Canônico; assim como no âmbito do Congresso Nacional, o 
Regimento de ambas as Casas e também o Regimento Comum 
contêm disposições disciplinares que apenas convenientemente as 

, transgressões que a elas se fazem; também no âmbito dos esportes, 
deste tempos remotos, sempre existiu uma determinada justiça, 
ainda que não colocada em letra de forma e ainda que não 
organizada cm termos de tribunal, no sentido de aplicar sanções 
disciplinares. E tão velho é o costume que sempre existiu e existe o 
Código Penal, não criminal, que engloba exatamente essas 
disposições penais e principalmente no campo do Direito 
Administrativo levam a punir transgressões a regras disciplinares 
que não sendo regras de Direito Penal não condicionam a prática do 
crime. 

No caso da Justiça Desportiva, o Relator entendeu de mantê-Ia 
incólume. Por quê? Porque cm se tratando de matéria cheia de 
peculiaridades, ela deve antes de ir a Justiça do Trabalho, que 
mesmo sendo uma justiça especializada é, no caso do esporte, uma 
justiça comum, porque não tem a especialização adequada para 
julgar todas as implicações que o trato desportivo envolve, o Relator 
entendeu mantê-la porque é benéfica. Primeiro, porque aplicando a 
sanção ela não vige no caso do ofendido ou do alegado injustificado 
recorrer à Justiça do Trabalho. Por conseguinte, é uma etapa a que 
ele se submete no âmbito da Justiça Desportiva sem nenhum 
prejuízo do seu recurso ou da sua ida à justiça especializada do 
trabalho. E, em segundo lugar - c isso me pareceu da maior 
importância-. porque ao se ajuizar a reclamação trabalhista; ao se 
ajuizar a ação própria para tornar nula a penalidade que foi imposta, 
já vai à Justiça do Trabalho o dossiê, o processo com todos os 
pareceres e com todos os julgamentos que servirão de precioso 
subsidio para o julgador no âmbito da Justiça do Trabalho. 

Foi por esta razão, ni!o por outra; ou por estas razões c não por 
outras, que o Relator entendeu que devia manter a Justiça do Traba
lho senão por outras razões, pelo menos, como uma contribuição a 
que o julgador na Justiça do Trabalho possa aferir todas as implica· 
ções do caso que lhe é submetido. 

Quanto à pretensão de se reduzir o prazo de 120 para 60 dias, 
corporificado na Subemenda que foi submetida a meu exame, o pa· 
recer é favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Athiê Coury)- O parecer do Relator é 
favorável à Subemenda do nobre Deputado Francisco Amaral. 

Em votação. 

Os Srs. Congressistas que a aprovam queiram permanecer senta
dos. (Pausa.) 

Estâ aprovada a Subemenda apresentada pelo nobre Deputado 
Francisco Amarai. 

O SR. ERASMO PEDRO- Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Athiê Coury)- Concedo a palavra ao 
nobre Deputado Erasmo Pedro. 

O SR. ERASMO PEDRO- Sr. Presidente, queria que ficasse 
registrado que não pedi destaque para as emendas que apresentei, 
como era minha intenção, depois de uma conversa que tive coin o 
nobre Relator e o nobre Senador Saldanha Dcrzi. E nesta conversa 
ficou posslvcl um questionamento no sentido de que essas emendas 
fossem posteriormente examinadas para se constiulrcm cm projeto .à 
parte. Dada a compreensão, quer do Senador que responde pela 
Liderança da ARENA nesta Comissão, quer do nobre Relator, que 
demonstrou uma alta compreensão cm face das mesmas, c até que 
. me con\'CIICCII das i~inências que elas teriam no bojo desse projc· 
to, deixei de rcqucru G destaque manifeatllndo, nesta oportunidade, 
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os meus agradecimentos pela forma com que a matéria foi tratada e 
pela alta compreensão demonstrada por ambos. 

O SR. PRESIDENTE (Athiê Coury)- Concedo a palavra ao 
nbbre Senador Saldanha Derzi. 
:ti'J" . 
, : O SR. SALDANHA DERZI- Sr. Presidente, Srs. Congres-:."·. 

~i~tas, queria reafirmar aqui, e secundar as brilhantes palavras do 
tle~tudo Francisco Amaral, o extraordinário trabalho, realmente 
um trabalho de fôlego, trabalho difícil. É a primeira vez que. nos 
deparamos com um projeto desses. O nobre Relator, lbraim AIJi
Ackel, realmente dá uma demonstração da sua alta cultura, 
compreensão, espírito público ao relatar esse projeto. Procurando 
melhorar, com aprovação de várias emendas, já no seu Substitutivo e 
nas que aqui foram destacadas. Realmente é um trabalho extraordi
nário e eu me congratulo com o nobre Deputado. Realmente fomos 
muito felizes no encaminhamento dessa Mensagem, pelo extraordi
nário trabalho do nobre Deputado lbrahim Abi-Ackel. 

O SR. PRESIDENTE (Athiê Coury)- Concedo a palavra ao 
nobre Deputado Fábio Fonseca. 

O SR. FÁBIO FONSECA- Seria até desnecessário e talvez 
até- vamos assim dizer, no entender do meu nobre coestaduano e 
atleticano - um posicionamento que não é comum nos atleticanos. 
Mas é preciso fazer uma ressalva pela prudência e judiciosidadc com 
que o nobre Relator soube' conduzir o seu posicionamento em face 
dos fatos novos que foram apresentados. Quero cumprimentá-lo por 
não ser um radical, por não ser· realmente um dono da verdade, a ser, 
sim, um homem que enteJide.de futebol, além de ter sido um grande 
craque no passado. . ... , .. , · .•..... 

Ao terminar, quero crer quése esse projeto não é aspiração total 
dos tltlctas de futebol c dos clubes·, mas é o primeiro passo que se 
marca, e podemos perfeitamente desenvolver, progressivamente, me
lhorias à medida que nossos conhecimentos venham a avançar. Nada 
é estático na vida, tudo se modifica, tudo se transforma, e queremos 
crer que dentro cm breve possamos atingir aquilo que seria o ideal, 
aquilo que seria a aspiração real dos nossos atletas, dos dirigentes e a 
glôria dos clubes. 

O SR. PRESIDENTE (Athiê Coury)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Eu também não requeri desta
ques, preferindo entregar o meu voto em separado. 

Com todo o respeito ao trabalho do eminente Relator, nobre 
Deputado I brahim Abi-Ackel, entendi eu, é verdade, reconhecendo 
o brilhante trabalho de S. Ex•, de que o substitutivo apresentado, ao 
meu ver, em nada modifica o projeto do Governo, sobretudo, em 
alguns aspectos que julguei fundamentais, aquele referente à lei do 
passe; e me permito não me alongar defendendo as minhas ·emen
das, como o seguro por ucidente do atleta, sobretudo face ao art. 18 
do projeto que me pareceu muito drástico; o problema do aviso pré
vio; o problema do atleta alfabetizado e que se exige essa alfabetiza. 
çào. Essa foi a razão pelu qual entreguei o voto em separado porque 
entendo, com o devido respeito a S. Ex• o Sr. Relator, que em nada o 
Substitutivo altera a estrutura do projeto. 

Em o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Athié Coury)- Pela ordem, concedo a 
palavru ao nobre Relator. 

O SR. RELATOR (lbrahim Abi-Ackel)- Sr. Presidente, ao fi. 
nal de nossos trabalhos, V. Ex! verifica que o Relator havia acolhido 
12 dus 75 emendas upresentadas e no curso dos trabalhos da Comis
são, ucolheu muis duus e meia, porque uma foi em parte. 

Verifica-se, então, que o Substitutivo, se não melhorou a propo
sição inicial, pelo menos carreou para o projeto modificações que, na 
opinião doo; subscritores da emenda, teriam o mérito de aperfeiçoá
lo. 

Gostaria de h:mbrar ao ilustre c eminente coestuduano, Senador 
Itamar Franco que, pelo menos, muitus dHs razões ulcgudus por 

V. Ex• nesta ultura, ou quase todas, esbarram na seguinte argu
mentação: é de que, segundo o projeto, tudo aquilo que não con
tenda no projeto com a CLT, fica esta mantida. Por conseguinte, as 
questões referentes ao seguro, ao aviso prévio e outras mais já con
templadas na CL T, permanecem de pé porque não colidem com o 
projeto. 

O projeto não poderia transladar todas as disposições que, ao 
longo desses 40 anos, vêm aperfeiçoando as relações de trabalho; ela 
preferiu a disposição genérica de que permanecem em vigor as dispo
sições da CL T que não contendam com as disposições do projeto. 
Esta razão foi a principal que levou o Relator a rejeitar muitas das 
emendas oferecidas. Quanto ao Tribunal de Justiça Desportiva, 
V. Ex• teve a oportunidade de ouvir as razões pelas quais entende
mos útil ma.nter. 

O SR. PRESIDENTE (Athiê Coury)- Antes de encerrar adis
cussão desse projeto, quero agradecer o privilégio que me deram os 
Srs. Congressistas, agradecendo e felicitando a todos os Congressistas 
que colaboraram com a aprovação do projeto c suas emendas, e 
fazer minhas as palavras de elogio referentes ao nobre Relator, pelos 
Deputados Francisco Amaral, Fábio Fonseca e Erasmo Pedro, bem 
como aos Senadores Saldanha Derzi e Itamar Franco, dando os 
parabéns também ao nobre Relator pela extraordinária colaboração, 
elicácia e inteligência que deu a esse projeto, oriundo do Executivo. 

Agradêço a todos e declaro encerrada a Reunião. 

I Levanta-se a Reunião às I 7: I 5 horas. I 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de Estudo e Parecer sobre a Mensagem n9 61, 
de 1976 ( CN ), que submete à deliberação do Congresso Na
cional texto do Decreto-Lei n9 1.474, de S de agosto de 1976, 
que "altera a redação do artigo 29 do Decreto-Lei n9 1.453, de 
6 de abril de 1976, e dá outras providências". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 9 DE SETEMBRO DE 1976 

Às dezesseis horas do dia nove de setembro do ano de mil nove
centos e setenta e seis, no Auditório Milton Campos, reúne-se a 
Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 
61, de 1976 ICN), que submete à deliberação do Congresso Nacional 
o texto do Decreto-Lei n9 1.474, de 5 de agosto de 1976, aue "altera 
a redação do artigo 29 do Decreto-Lei n9 1.453, de 6 de abril de 
1976, e dá outras providências", presentes os Senhores Senadores 
Heitor Dias, Gustavo Capanema, Saldanha Derzi, Lourival 
Baptista, Eurico Rezende, Mauro Benevides e Dirceu Cardoso e os 
Deputados Hugo Napoleão, Nina Ribeiro, Jorge Arbage, Octacílio 
Queiroz, Argilano Dario e José Mandelli. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores 
Senudores Augusto Franco, Otto Lehmann, José Sarney e Nelson 
Carneiro e os Deputados Ubaldo Barém, Daso Coimbra, Alberto 
HoiTmann, Paulo Marques e Luiz Couto. 

É dispensada a leitura da Ata da Reunião anterior e, em seguida 
é dada como aprovada. 

Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente Deputado José 
Mandelli concede a palavra ao Senhor Senador Saldanha Derzi, 
Relator da Matéria, que emite parecer favorável à Mensagem n9 61, 
de 1976 (CN), nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que 
oferece como conclusão. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado oor una
nimidude. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente Reunião e, 
para constar, eu, Haroldo Pereira Fernandes, Assistente da Comis
são, luvrei u presente Ata que, lida e uprovudu, serú ussinadu pelo Se· 
nhor Presidente e vui à publicação. 
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COMISSÃO MISTA 

Incumbida de f!studo e Parecer sobre a Mensagem n9 62, 
de 1976 ( CN ), que submete à deliberação do Congresso Na
cional texto do Decreto-Lei n9 1.475, de 18 de agosto de 1976, 
que "altera o artigo 58 da Lei n9 5.025, de lO de junho de 1966, 
que dispõe sobre o intercâmbio comercial com o exterior". 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA 
EM 14 DE SETEMBRO DE'1976 

Às dezessete horas e trinta minutos do dia quatorze de setembro 
do ano de mil novecentos e· setenta e seis, no Auditório Milton Cam
pos, reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre 
a Mensagem n9 62, de 1976 (CN), que submete à deliberação do Con
gresso Nacional Mexto do Decreto-Lei n9 1.475, de 18 de agosto de 
1976, que "altera o artigo 58 da Lei n9 5.025, de lO de junho de 1966, 
que dispõe sobre o intercâmbio comercial com o exterior", presentes 
os Senhores Senadores Renato Franco, Saldanha Derzi, Henrique de 
La Rocque, Heitor Dias, Ruy Santos, Eurico Rezende, Mendes 
Canale e Mauro Benevides e os Deputados Hugo Napoleão, Nina Ri
beiro, Hélio de Almeida, Octacílio Almeida e José Mandelli. 

·Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores 
Senadores Jessé Freire, Dirceu Cardoso e Itamar Franco e os 
Deputados Hermes Macedo, Pedro Colin, Gastão MUller, Célio 
Marques Fernandes, Iturival Nascimento e Oswaldo Lima. 

Em obediência ao que dispõe as Normas Regimentais, assume a 
Presidência o Senhor Senador Renato Franco, que após declarar 
instalada a Comissão, manda distribuir as cédulas de vptação para 
escolha de seus dirigentes e designa o Senhor Deputado Hélio de 
Almeida para atuar como escrutinador. 

Colhidos e apurados os votos, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Senador Mauro Benevides ........................... 12 votos 
Em branco . . . . . • . • . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . • . ... . . . I voto 

Para Vice-Presidente: 
Senador Mendes Canal e . . . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . . 12 votos 
Em branco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I voto 

Em cumprimento ao deliberado, o Senhor Presidente •eventual, 
Senador Renato Franco, proclama eleitos Presidente e Vice-Pre
sidente da Comissão, respectivamente, os Senhores Senadores Mau
ro Benevides e Mendes Canale, e convida o primeiro a assumir a dire
ção dos trabalhos. 

Assumindo a· Presidência, o Senhor Senador Mauro Benevi~es 
agradece a honra com que foi distingUido, e designa para relatar a 
matéria o Senhll'r Deputado Hugo Napoleão. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a prs:sente Reunião e, 
para constar, eu, Haroldo Pereira Fernandes, Assistente da Comis
são, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, serâ assinada pelo Se
nhor Presidente, demais Membros da. Comissão e vai à publicação. 
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MISA 

Presidente: 39;Secretário: 

LIDIRANÇA DA ARINA 
IDA MAIORIA 

Mcgalhões Pinto IARENA-MGI lourlval Baptista !ARENA-SEI 
líder 

Petrónio Portella 
Vice-líderes 

Eurico Rezende 
Jarbas Passarinho 

José llndoso 
MaHos leão 

Oslres T elxeira 
Ruy Santos 

Saldanha Derzi 
Virgílio Távora 

(9.Vice-Presidente: 
Wilson Gonçalves IARtNA-CEI 

~9-Secreiario: 
lenolr Vargas IARENA-~CI 

29-Vice-Presidente: 
S,njamim Farah IMDB-IUI 

LIDIRA~ DO MDI 
I DA/I(INOIIA 

19-Secrfltário: Suplentes de Secretórtos: líder 
Franco Montara 

Vice-líderes 
Mouro Benevides 
Roberto Satur~ino 

Itamar franco 
Ewowdro Carreira 

Dinarte Mariz tARfNA-RNI 

2'1-Secretário: 
Marcos Freire IMDB-PEI 

Ruy Carneiro IMDB-PBI 
Renalo rronco IAREI-jii-P.AI 

Alex~ndm Costa !ARENA-MA) 
Mendes Canele IARENA-MTI 

Diretor: .lalé SooMs de Oliveira Filho 

local: Anexo 11- T érren 

Telefones: 23-6244 e 25-8505 - Ramais 193 e 257 

A) SIIYIÇO DI COMISIOISP'IPZ -.r 

Chefe: Cloúdio Cbrlos Rodngues Cosia 

Local: Anexo 11- Térreo 

Telefone: 25-8505'- Ramais 301 e 313 

<:OMISSAO DI AGiliCULIUIA-(CA) 
t7Membrosl 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Orestes Quércia 

• Vice-Presidente: Benedito ferr11iro 

ntularel 

1. Vasconcelos Torres 

2. Paulo Guerra 

3. Benedito Ferreira 

~- ltolívio Coelhn 

5. Mendes Canele 

I. Agenor Moriu 

2. Orestes Quércia 

ARENA 

MDB 

Suplente~ 

1. Altevir leal 

2. Otair Becker 

3. Renato Franco 

1. Adalberto Sena 
2. Amoral Peixolo 

Assistente: Morcu~ Vinicius Goulort Gonzogo- Romol706 

ReuniOes: Quartas-fo)ros, às 10:30 ~oras. 

.,cal: Sala "Epitllcio Pessoa"- Anexo li- Ramal615 

COMISSlO DI ASSUNTOS RIGIONAIS- (CAl) 
17 Membros! 

'lltwlar•• 
I. Cattete P'llllleiro 
2: José Guiomard 
3. feot~ni9 Vilela 
4. Renato Franco 
5. José Esteves 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Callete Pinheiro 
Vice-Presidente: 1\genor Metia 

Suplente• 
ARENA 

1. Saldanha Derzi 
2. José Sarney 
3. Benedito Ferreiro 

MDB 
I. Agenor Morin I Evelásio Vleira 
2 Evandro Carreira 2. Gilvan Rocha 

Assistente: l6da ferreiro da Rocha- Ramal 312. 
Reuniões: Terças-feiras, às 10:09 horas. 
Local: Sala "Epitácio Pessoa"- Anexo 11 - Ramal 615. 

COMISSlO DI CONSTIIUIÇlO I JUSTIÇA- (CCJ) 
I 13 Membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Accioly filho 
19. Vice-Pr9sidente: Gustavo Capanemó 

2'1-Vice-Presidente: Paulo Brossard 

Titulare• 

1. Accioly Filho 
2. Jasá 50fney 
3. Josá llndoso 
4. Helvídlo Nunes 
5. ltalívio Coelho 
6. Eurico Rezl!lllde 
7 'Gustavo Capanema 
8. tfeltor Dias 
9. Henrique de la Rocque 

1. Dirceu Cardoso 
2. l~ite Chaves 
3. Nelson CarnelrÇ> 
4. Paulo llrossard 

ARENA 

MDB 

Supleettea 

1. Maltosleao 
2. Otto lehmann 
3. Petrónio Portella 
4. Renato franco 
S. Oslres Teixeira 

I. Fronco.Montoro 
2. Mauro Ben.VIdes 

Assistente: Mario HQiena Bueno BrdncJI!o - Ramal 305. 
Reunióe~. Quartos-feiras, lls 10:00 horas 
Local: Sala "Clóvis Bevilfloua" -Anexo 11 - Ramal 62.3 
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COMISSlO DO DIITIIYO PIDIIAL- (CDP) 
III Membros! 

Titularei 

I. Helvídio Nunes 

2. Eurico Rezende 

3. Renato Franco 

4. Os ires T eixeirl' 

5. Saldanha Oerzi 

6. Heitor Dias 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Heitor Dias 

Vice-Presidente: Adalberto Sena 

Suplente a 
ARENA 

I. Augusto Franco 

2. Luiz Cavalcante 

3. José Lindoso 

4. Virgílio T óvoro 

7. Henrique de lo Rocque 

8. Otoir Becker 

I. Adalberto Seno 

2. Lázaro Borbozo 

3. Ruy Carneiro 

MOS 

I. Evondro CarreirCL 

2. Nelson C:unoiro 

Assistente: Ronoldo Pacheco de Oliveira - Ramal306. 

Reuniões: Quintos-feiras, às 9:00 horaS: 

local: Sola "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716. 
I 

COMISSlO DIICONOMIA -(CI) 
III Membros! 

Titulare• 

I. Milton Cabral 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Milton Cabral 

Vice-Presidente: Renato Franco 

Suplente• 
ARENA 

I. Benedito Ferreiro 

2. Vasconcelos Torres 2. Augusto Franco 

3. Jessé Freire 

4. luiz Cavalcante 

5. Arnon de Mello 

6. Jorbos Passarinho 

7. Paulo Guerra 

8. Renato Franco 

I. Franco Montoro 

2. Orestes Quércla 

3. Roberto Soturnino 

MDB 

3. Ruy SantO$ 

4. Cottete Pinheiro 

5. Helvídio Nunes 

I. Agenor Mario 

., . Amoral Peixoto 

Assistente: Daniel Reis de Souza- Romal675. 

Reuniões: Quartos-feiras, às 10:00 horas. 

local: Solo "Epilócio:Pessoo"- Anexo 11- Ramal ~!5. 

COMISSlO DIIDUCAÇlO I CULTURA- (CIC) 
(9 Membros! 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Torso Outra 

Vice-Presidente: Henrique de lo Rocque 

Titulare• Suplent .. 
ARENA 

I. Tarso Outra .J,rnon da Mello 
2. Gustavo Copanemo 2. Helvídio Nunes 
3. João Colmon 3. Joié Sornev 
4. Henrique de La Rocque 4. Ruy Somos 

5. Mendes Conale 
6. Oito Lehmonn 

MDB 

L Evelósio Vieira I. Franco Montoro 

2, Paulo Bràs~rd 2. Itamar Franco 
3. Adalberto Sena 

'•ssistonto: Clt)id;, ; r..:. •. < • " • Ramal 598. 
Reuniões: Quintot-leiros, às IO:<Jii Ao•os. 

Local: Sola "Clovis Bevilacqua"- Anexo 11- Ramol623. 

COMISSIO DI fiNANÇAS- (CP! 
117 Membros! 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Amoral Peixoto 

Vice-Presidente: T eot6nio Vilela 

1ltular•• 
I. Saldanha Oerzi 

2. Benedito Ferreira 

3. Alexandre Costa· 

4. Fausto Castelo-Branco 

5. Jessé Fleire 

6. Virgílio T óvora 

7. Maltas Leão 

8. Tarso Outra 

9. Henrique de la Rocque 

10. Helvídio Nunes 

11. Teotónio Vilela 

12. Auy Santos 

I. Amoral Peixoto 

2. leite Chaves 

3. Mauro Benevides 

4 •. Roberto Soturnlno 

5. Ruy Carneiro 

ARENA 

MDB 

Suplente a 

1. Daniel Krieger 

2. José Guiomard 

3. José Sorney 

4. Heitor Dias 

5, Cottete Pinheiro 

6. Osires T eixeiro 

I. Oonton Jobim 
2. Dirceu Cardoso 

3. Evelóslo VIeira 

Assistente: Marcus Vinlclus Goulcitt Gclazoga - Ramol303. 

ReuniOes: Quinloa·feiroa.lla 10:30 IR:mls. 

Local: Saaa "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramola621 e 716. 
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COMISSAO DI LIGISLAÇAO SOCIAL- (CLS) 
17 Membros! 

Titulare• 

I. Mend!'s Canele 
2. Domício Gondim 
3. Jorbas Passarinho 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Nelson Carneiro 
Vice-Presidenre: Jessé Freire 

Suplente• 
ARENA 

I. Virgílio Tdvoro 
2. Eurico RezQnde 
3. Accioly Filho 

4. Henrique de la Rocque 
5. Jessé Freire 

MDB --···-
I. Franco Monroro .1. Lãzaro Barboza 
2. Nelson Carneiro 2. Ruy Carneiro 

Assistente: Daniel Reis de Souza - Ramal 675 
Reuniõ~s: Quintos-feiras, às ii :00 horas. 
Local: Sala "Clóvis Bevilácqua"- Anexo 11 -Ramal 623. 

COMISSlO Dl MINASIINERGIA- (CMI) 
17 Membros! 

Titular•• 

I. Milton Cabral 
2. Arnon de Mello 
3. luiz Cavalcante 
4. Domício Gondim 
5. João Colmon 

I. Dirceu Cardoso 
2. Itamar Franco 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: João Calmon 
Vice-Presidenle: Domício Gondlm 

Suplente• 
ARENA 

I. Paulo GuerJo 
2. José Guiomord 
3. Virgílio T ávoro 

MDB 
I. Gilvon Rocha 
2. leite Choves 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira- Romal306. 
Reuniões: Quintos-leiros, às 10:30 horas. 
local: Solo "Epitácio Pessoa"- Anexo 11- Romol615. 

Titulare a 

I. José lindoso 
2. Renato Franco 
3. Oito Lehmonn 

I. Donton Joblm 
2. Orestes Quárcio 

COMI55l0 DI RIDAÇAO (CI) 
15 Membros! 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Donton Joblm 
Vice-Presidenle: Renato Franco 

ARENA 

MDB 

Suplente• 

I. Virgílio Tdvoro 
2. Mendes Canele 

I. Dirceu Cardoso 

Assistente: Mario Carmen Castro Souza - Romol134. 
Reuniões: Quortos·loiras, às 11 :00 horas. 
Local: Sala "Clóvis Bevilácqua" -Anexo li - Remai 623 

COMiSSAO DIIILAÇOIS IXTIRIORIS- (CRI) 
115 Membros! 

I. Daniel Krieger 
2. luiz Viana 
3. Virgílio Távora 
4. Jessé Freir& 
5. Arnon de Mello 
6. Petrónio Portello 
7. Saldanha Derzi 
8. José Sorney 
9. João Colmon 

10. Augusto Franco 

I. Donron Jcilim 
2. Gilvon Rocha 
3. Itamar Franco 
4. leite craves 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Daniel Krieger 
J9.VIce-Presidente: luiz Viana 

29-Vice-Presidente: Virgílio Távora 

Suplente• 

ARENA 

I. Accioly Filho 
2. José lindoso 
3. Correte Pinheiro 
4. Fausto Castelo-Bronco 
5. Mendes Canele 
6. Helvidio Nunes 

MDB 

I. Nelson CorneirÓ 
2. Paulo Broisord 
3. Roberto Sorurnino 

5. Mouro Benevides 

Assistente: Cóndido Hipperrr- Rama1676. 
Reuniões: Quartos-feiras, às 10:30 horas. 
Local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11 - Ramais 621 e 716 

Titulare• 

COMISSAO DI SAIJDI- (CS) 
17 Membros! 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Fausto Castelo-Bronco 
Vice-President'e: Gilvan Rocha 

Suplente• 

ARENA 

I. Fausto Castelo-Bronco I. Saldanha Derzi 
2. Mendes Canele 2. Correre Pinheiro 

3. Ruy Santos 
4. Otoir Becker 
5. Alrevir leal 

I. Adalberto Seno 
2. Gilvon Rocha 

MDB 

I. Evondro Carreiro 
2. Ruy Carneiro 

Assistente: Lêdo Ferreira da Racha- Ramal31 2. 
Reuniões: Quintas-feiras, às li :00 ~oras. 
local: Sola "Epitácio Pessoa"- Anexo 11- Romol615. 

I 
I 
l 
I 

1 
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COMISSlO DI SIGURANÇA NACIONAL.:.... (CSN) 
17 Membrosl 

Titularei 

1. Luiz t:ovolconte 
2. José Lindoso 
3. Virgílio Távora 
4. José Guiomord 

COMPOSIÇÃO 
Presidente: José Guiomord 

Vice-Presidente: Vosconcelos Torre.s 

Suplente• 
ARENA 

1. Jorbos Passarinho 
2. Henrique de Lo Rocque 
3. Alexandre Costa 

5. Vasconcelos Torres 

MDB 
1. Amoral Peixoto l. Agenor Mario 
2. Adalberto Seno 2. Orestes Quércio 

Assistente: Lêdo Ferreiro do Rocha- Romol312. 
~euniões: Quartos. feiras, às 11:30 horas. 
Local: Sala "Cióvis.Bevilácqua"- Anexo li - Ramal623. 

COMISSlO DISDVIÇO PIJILICO CIVIL- (CSPC) 
17 Membros! 

Titulare• 

I. Augusto Franco 
2. Oito Lehmonn 
3. Heitor Dias 
4. Accioly Filho 
5. Luiz Viana 

l. Itamar Franco 
2. Lázaro Borbozo 

COMPOSIÇÃO 
Presidente: Lázaro Borbozo 

Vice·Presidente: Oito Lehmonn 

Suplente• 
ARENA 

l. Mo ttos Leão 
2. Gustavo Coponemo 
3. Alexandre Costa 

MDB 
l. Dontbn Jobim 
2. Mouro Benevides 

Assistente: Sonio Andrade Peixoto- Romol307 
Reuniões: Quintas:feiros, os 10:00 horas. 
Local: Solo Epitácio Pessoa - Anexo 11 - Ramal 615 

COMISSlO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E O IRAS POILICAS- (CT) 

· I~ Membros! 
COMPOSIÇÃO 

Presidente: Alexandre Casto 
Vice.Presidente, Luiz Coval conte 

Tltular11 Suplentes 
ARENA 

l. Alexandre .Costa 1. Otto Lehmonn 
2. Luiz Cavalcante 2. Mendes Canele 
3. Benedito Ferrei ró 3. Teotónio Vilela 
4. José Esteves 
5. Paulo Guerra 

MDB 
1. Evondro Carreiro l. Lázaro Borbozo 
2. Evelósio Vieira 2. Roberto Soturnino 

Assistente: Claudio Carlos R. Costa- Romol301 
Reuniões: Quintos·feiros, às 1 ~:00 h0ros. 
Local: Sala Ruy Barbosa- Anexo 11 -Ramal 621 

I) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INQUIRITO 

Comlliiõea Temporária• 

Chefe: Ruth de Souza Castro. 
Local: Anexo 11- Térreo. 
Telefone: 25-8505- Romol303 
11 ComissQes Temporá•ios poro Projetas do Congresso Nocional. 
21 Comissões Temporários poro Aprec.ioção de Vetos. 
31 Comissões Especiais e de Inquérito, e 
41 Comissão Misto do Projeto de Lei Orçamentário lort. 90 do Regimento 
Comum!. 

Assistentes de Comissões: Horoldo Pereira Fernandes - Ramal 674, 
Alfeu de Oliveira· Ramal 674; Cleide Maria B.F. Cruz· Ramal 598; Mauro 
Lopes de Sá - Ramal 31 O 

SIK.LDO PEDBJW. 

BO!WI TBRÇ.\ 

10:00 C,A,R, 

HORAS QUA&:r.l. 

c.c.J. 

10:00 

c.B. 

C.R.B. 

10:30 

O.A. 

ll:OO C.R. 

11:30 c.s.11. 

SOIISIICI!II'UJ!U DE COIIISS0l!S 

SBJ!VIÇO llB COIIISSOJ!S PEIU!ANE!I':l!S 

HO!WI!O DAS !IEUNIOBS DAS COIIISS0l!S PEIU!ANBNTES DO SENADO PBDBRAL 

PARA O AND DE 1976 

S ·A L A ASSISTENTE HORAS QUINTA s A L AS 

EPIT.(CIO PESSOA 
LEDA 09:00 C.D.P, R!lY BARBOSA 

Ramal- 615 Ramais • 621 e 716' 

s ... L A s ·ASSISTENTE C,E,C CLOVIS BEVIL.<CQUA 

10:00 Ramal - 623 

CLOVIS BEVIL.<CQUA AlARIA c.s.P.c. EPITACIO PESSOA 
Ramal - 6» HELENA Ramal • 615 

EPITACIO PESSOA C.l'. !I!JY BARBOSA 
DANIEL 

Ramal- 615 lO: 30 Ramais - 621 e 7l6 

RUY BARBOSA ClNDIDO C.!I.E, EPIT.ACIO PESSOA 
!!amai• • 62l • 7l6 Ramal - 615 

EPITACIO PESSOA 
IIARCUS C,L,S, CLOVIS BEVIL.<CQUA 

Ramal - 615 VINICIUS Ramal - 623 

CLOVIS BEVILACQUA MARIA 11:00 c.s. EPITACIO PESSOA 

Ramal - 623 CARMEII Ramal - 615 

CLOVIS BEVILACQUA LEDA C,T, !I!JY BARBOSA 

Ramal - 623 Ramaia - 621 e 716 

ASSISTENTE 

RONALDO 

CLEIDE 

SONIA 

MARCUS 

VINICIUS 

I\ONALDO 

DANIEL 

LEDA 

CLAUDIO 
COSTA 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção li 

ANO XXXI- N~' 116 QUARTA-FEIRA, 22DE SETEMBRO DE 1976 BRASILIA -DF . 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1- ATA DA 161• SESSÃO, EM 21 DE SETEMBRO DE 
·1976 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Aviso do Ministro Chefe do Gabinete Civil da 
Presidência da República 

1 

N~ 314/SUPAR/76, encaminhando cópia dos esclareci
mentos prestados pelo Ministério da Previdência e Assistência 
Social sobre o Requerimento n9 195/76, de autoria do Sr. Sena
dor Franco Montara, concernente ao Projeto de Lei do Senado 
n~l9/76. 

1.2.2 - Pareceres 

-Referentes às seguinte.\· matérias: 
Projeto de Lei do Senado n9 47/73, que dispõe sobre o 

salário mínimo profissional do Contador e do Técnico em 
Contabilidade. 

Projeto de Lei do Senado n9 127/75, 'que determina que na 
aposentadoria por tempo de serviço, o segurado indenizará o 
lN PS pelo período durante o qual não haja contribuído. 

Projeto de Lei do Senado n9 5/75, que dá nova redação ao 
art. 16 do Decreto-Lei n9 288, de 28 de fevereiro de 1967, que 
regula a Zona Franca de Manaus. (Redaçào final). 

1.2.3- Comunicação da Presidência 

- Referente ao Aviso n9 190/76, do Sr. Presidente do 
Tribunal de Contas da União, encaminhando ao Senado cópias 
das atas das sessões daquela Corte em que foram tomadas 
decisões aplicando sanções aos responsáveis que discrimina. 

1.2.4- Comunicação 

-Do Sr. St:nador Rt:nato Franco, que se ausentará do País. 

1.2.5 - Comunicações da Liderança da ARENA no Senado 
Federal 

- De substituições de membros em Comições Mista do 
Congresso Nacional. 

1.2.6- Leitura de Projeto 

Projeto de Lei do Senado n1• 237/76, dt: autoria do Sr. 
Senador Itamar Fr:1nco, que dispõe sobre o ensino obrigatório, 

em todos os cursos jurídicos do País, da disciplina "Direitos 
Humanos Fundamentais". 

1.2.7- Discursos do Expediente 

SENADOR AUGUSTO FRANCO - Nect:ssidade do 
aproveitamento, pela EMBRATUR, do potencial turístico da 
cidade de Laranjeiras-SE. 

SENADOR CATTETE PINHEIRO - Reflexos que 
advirão para a vida económica nacional, coin os acordos 
celebrados no Japão, por ocasião da visita do Presidente Geisel 
àquele País. Significado da participação japonesa no 
desenvolvimento do Estado do Pará. 

SENADOR FRANCO MONTORO - Necessidade da 
audiência de órgãos que especifica, com vista à anunciada 
Reforma do Poder Judiciário. 

SENADOR JOSE LINDOSO- Necrológio do Sr. Agesi
lau Gonçalves de Araújo. 

1.2.8- Comunicação da Presidência 

- Convocação de Sessão Extraordinária do Senado Federal 
a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia 
que designa e transferência para as 19 horas da Sessão Conjunta 
anteriormente convocada para as 18 horas e 30 minutos. 

1.2.9- Comunicação 

- Do Sr. Senador Alexandre Costa, que se ausentará do 
País. 

1.2.10- Oficio 

- Do Líder do MDB na Câmara dos Deputados, de 
substituição de membro em Comissão Mista do Congresso 
Nacional. 

1.2.11- Requerimentos 

N9 480/76, de autoria do Sr. Senado!' Vasconcelos Torres, 
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da en
trevista concedida a jornalistas brasileiros pelo Excelentíssimo 
Senhor Presidente da Repúblicu, Gent:ral Ernt:sto Geisel, 
dumnte sua visita uo Japão. 
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N• 481/76, de autoria· do Sr. Senador Vasconcelos Torres, 
·solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do 
editorial intitulado "A Prática da Democracia", publicado no 
jornal O Globo de 21 de setembro corrente. 

1.2.1%- Leitura de projetos 

Projeto de Lei do Senado nv 238/76-Complementar, de 
autoria do Sr. Senador· Vasconcelos Torres, que inclui os contri
buintes individuais no Plano de Integração Social, c dã outras 
providências. 

Projeto de Lei do Senado n9 239/76, de autoria do Sr. Sena
dor Vasconcelos Torres, que dispõe sobre a,proibição do uso de 
corantes nos alimentos industrializados, e dá outras providências. 

Projeto de Lei do Senado n• 240/76, de autoria do Sr. Sena
dor Vasconcelos Torres, que altera a redação do§ (9, do artigo 
29, da Consolidação das Leis do Trabalho. 

1.3-0RDEM DO DIA 

-Projeto de Lei da Câmara n• 105/75 (n9 602-B/75, na Ca
sa de origem), que inclui a filha viúva ou desquitada entre os be
neficiários do servidor público federal civil, militar ou autárqui

. co. Rejeitado. Ao Arquivo. 
. -Projeto de Lei da Câmara n• 69/75 (n9 683-C/67, na Casa 

de origem), que regula o exercício das profissões d_e Oficial
Barbeiro c de Oficial-Cabeleireiro, e dá outras providências. 
Rejeitado. Ao Arquivo. 

,;_ Projeto de Lei do Senado n9 145/76, do Sr. Senador Ita
mar Franco, que autoriza o Poder Executivo a transferir para o 

· Museu Mariano Procópio, o vagão de transporte pessoal 
utilizado pelo Imperador Pedro 11. Aproudo em segundo turno. 
À Comissão de Redação. 

. -Projeto de Lei do Senado n9 142/76, do Sr. Senador Nel-
son Carneiro, que regula a indenização a dependente, e dá outras 
providências. Dlsc:ussio adiada para a Sessão de 20 de outubro 
próximo, nos termos do Requerimento n• 479 f16. 

1.4- MAT~RIA APRECIADA APÓS A ORDEM DO 
DIA 

- Rcdação final do Projeto de Lei do Senado n9 145/76, 
constante do terceiro item da Ordem do Dia. Aprovada, nos ter
mos do Requerimento nv 482/76. À Câmara dos Deputados. 

· 1.5- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR EVANDRO CARREIRA - NO.ticiúrio 
veiculado pela Imprensa referente ao auto-extermínio que estaria 
sendo praticado pelos índios mayurunas. 

SENADOR PETRONIO PORTELLA -Esclarecimentos 
do Governo relativos a Cesar de Queiroz Benjamim; à negativa 
da Diretoria de Aeronáutica Civil em conceder licença ao ex
Tenente~Coronel-Aviador Paulo de Malta Rezende para exercer 
atividade na aviação civil: e à aplicação do Imposto Único sobre 
Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos, tendo em vista 
intervenções de membros da Oposição sobre os mesmos. 

SENADOR PAULO BROSSARD- Considerações sobre 
os assuntos abordados pelo Sr. Petrônio Portella. Solicitação de 
medidas cm favor da liberação do depósito compulsório para 
bolsista no exterior. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Resultados 
alcançados pela Viação Aérea Rio-grandense S.A. - VARIO 
em 1975. Apelo à Direção da VARIO, no sentido de dar solução 
adequada c humana para o problema da dispensa de seu pessoal. 

SENADOR VASCONCELOS TORRES- Visitas que rea
lizou, em companhia do Prefeito Marcos Tamoyo, a cidades e 
obras que vêm sendo executadas no Estado do Rio de Janeiro. 

1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRUXI
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2- ATA DA 162• SESSÃO, EM 21 DE SETEMBRO DE 
1976 

2.1 ...... ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1 - Requerimentos 

Nv 483/76, do Sr. Senador Gilvan Rocha, solicitando licen- . 
ça do Senado para integrar, como Observador Parlamentar, a· 
·Delegação· Brasileira à Assembléia Geral da Organização das 
Nações Unidas. 

Nv 484/76. do Sr. Senador Daniel Krieger, Presidente da 
Comissão de Relações Exteriores, solicitando autorização do 
Senado para que o Sr. Senador Tarso Outra possa integrar, 
como Observador Parlamentar, a Delegação Brasileira à 
Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas. 

2.3- ORDEM DO DIA 

- Projeto de Resolução nv 89 f76, que autoriza a Prefeitur.a 
Municipal de Embu (SP) a realizar operação de crédito no valor 
de Cr$ 14.733.400,00 (quatorze milhões, setecentos e trinta e três 
mil e quatrocentos ·cruzeiros). Aprovado. À Comissão de 
Redução. 

- Projeto de Resolução nv 90/76, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Guarujá (SP) a elevar em Cr$ ·17.907.400,0Ó 
(dezessete milhões, novecentos e sete mil e quatrocentos 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Aprovado. À 
Comissão de Redação. 

- Projeto de R,esolução nv 91 f16, que autoriza a Prefeitura 
Municpal de Itatiba (SP) a elevar em Cr$ 6.663.900,00 (seis· mi
lhões. seiscentos e sessenta e três mil e novecentos cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada. Aprovado. À Comissão de 
Redação. 

-Projeto de Resolução n9 93f76, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Leme (SP) a elevar o montante de sua dívida 
consolidada. Aprovado. Ã Comissão de Redação. 

2.4- MATÉRIAS APRECIADAS APÓS A ORDEM DO 
DIA 

- Requerimentos nYs 483 e 484, de 1976, lidos no Expedien
te. Aprovados, após parecer da Comissão de Relações Exteriores. 

- Redações finais dos Projetes de Resolução nvs 89, 90, 91 e 
93, de 1976, constantes dos itens nvs 1, 2, 3 e 4, respectivamente, 
da Ordem do Dia. Aprovadas, nos termos dos Requerimentos nvs 
485 e488f76. Ã promulgação. 

2.5 - DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓ-
XIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

3- RETIFICAÇOES 

-Ata da 148• Sessão, realizudu em 9-9-76. 
- A tu du 151' Sessão, realizada em 13-9-76. 
-Ata da 153• Sessão, realizuda em 14-9-76. 

4- CONSULTO RIA JURIDICA 

- Parecer nY 48, de 1976. 

5-ATAS DECOMISSOES 

6- MESA-DlRETORA 

7- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS 

8 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMA· 
NENTES 
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ATA DA 161• SESSÃO, EM 21 DE SETEMBRO DE 1976 
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura · 

PRESIDtNCIA DOS SRS. WILSON GONÇALVES E LENOIR VARGAS 

Às 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 

Altevir Leal - Evandro Carreira - José Lindoso - Cattete 
Pinheiro- Alexandre Costa - Henrique de La Rocque- Petrônio 
Portella- Mauro Benevides - Wilson Gonçalves - Agenor Maria 
- Dinarte Mariz- Jessé Freire- Ruy Carneiro- Teotónio Vilela 
-Augusto Franco- Gilvan Rocha- Heitor Dias - Ruy Santos 
- Vasconcelos Torres - Danton Jobim - Gustavo Capanema -
Itamar Franco - Franco Montoro - Otto Lehmann - Benedito 
Ferreira·_ Lázaro Barboza- Saldanha Derzi - Lenoir Vargas -
Otair Becker- Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- A lista de presen
ça acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a Sessão. 

O Sr. J9-Secretário vai proceder à leitura do Expediente. 

~lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

AVISO DO MINISTRO CHEFE DO GABI)'IIETE 
CIVIL DA PRESID!;:NCIA DA REPÚBLICA 

N9 314-SUPAR/76, de 20 do corrente, encaminhando cópia dos 
esclarecimentos prestados pelo Ministério da Previdência c Assistên· 
cia Social sobre o Requerimento n9 195, de 1976, de autoria do 
Senhor Senador Franco Montoro, concernente ao Projeto de Lei do 
Senado n9 19, de 1976. 

PARECERES 
PARECERES N9s 765 E 766, DE 1976 

Sobre o Projeto de Lei do .Senado n9 47, de 1973, que 
"dispõe sobre o salário mínimo profissional do Contador e do 
Té~nico em Contabilidade". 

PARECER N9 765, DE 1976 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador José Sarney 
O Projeto de Lei do Senado n9 47, de 1973, de autoria do nobre 

Senador Franco Montoro, busca alcançar para os contadores e 
técnicos em contabilidade, duas categorias profissionais de larga 
difusão e importância, situação legal semelhante à dos jornalistas 
.revisores, ~-radialistas, médicos, dentistas e engenheiros, GUe já têm 
estabelecidas em legislação esparsa as respectivas remunerações 
mínimas. 

Argumenta o ilustre Senador por São Paulo, na justificação ao 
Projeto, que necessitando tais profissionais de preparo especializado 
para o exercício da sua atividade, é imperativo de interesse público 
assegurar-lhes remuneração mínima compatível. 

Em verdade- pondera o autor do Projeto - "nos dias aluais, 
o contador e o técnico em contabilidade não são mais os simples 
escriturários dos lançamentos contábeis, porém se constituem no fiel 
da firma, orientando, organizando, acompanhando "pari·passu" 
toda a vida da mesma, procurando corrigir seus defeitos, melhoran
do seus lucros e ajudando, com seus esforços, o progresso e o bom 
andamento da empresa", 

Cita, ainda, muito apropriada:nente, a co-responsabilidade que 
envolve ditos profissionais, no tocante à correção e qualidade do tra
balho que desempenham parll a empresa. 

~lude, finalmente, aos numerosos precedentes legais de fixação 
de salário mínimo para outras profissões, circunstância que, olhada 
pelo prisma do principio da isonomia basta para justificar a 
oportunidade da proposição. 

A matéria versada no Projeto cm exame é daquelas cuja lcgisla
,çào compete à União, por força do que dispõe· o art. 89, inciso.XVII, 
alínea b, da Constituição Federal (Emenda Constitucional n'.l, de 17 
de outubro de 1969), que diz: · 

"Art. 89 Compete à União: 
•••••••••••• •••••• ••••••••••• o •••• o o •••••••••••• 

XVII-legislar sobre: 

· b) direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, 
agrário, marítimo, aeronáutico, espacial c do trabalho" (grifo 
nosso). 

Confrontado tal preceito com o constante do art. 57 da 
Constituição, onde são enúmeradas taxativamente ás· matérias cuja 
iniciativa compete privativamente ao Presidente da República, fãcil é 
chegar-se à conclusão de que inexiste óbice e aprove medidas como a 
aqui preconizada. .. 

E creio que as ponderações consignadas na justificação são mais 
do que suficientes para configurar a conveniência da proposição, tan
to mais que outras profissões, também importantes, jã ·estão 
legalmente amparadas através da fixação de remuneração miníma .. 

~ bem verdade que os salários usualmente pagos pela empresa 
privada a profissionais dessas e de ou~ras categorias dependem de 
uma série de fatores ininquadráveis num texto de lei, tais como 
mercado de trabalho. oferta e procura de ·profissionais, além de 
maior ou menor capacidade técnica de seus excrcentes. 

Entretal'\tO, parece-nos bastante adequado, oportuno e. justo, 
que uma lei específica venha estabelecer a remuneração mínima 
permitida a contadores e técnicos em contabilidade, sobretudo para 
evitar as possíveis e não raras aberrações, cm que algumas empresas 
sem muito critério, ao contrário de valorizar condignamente .o 
trabalho de seus empregados especializados, pagam-lhes salários 
irrisórios, incomp,atíveis com essa especialização, que demanda anos 
de estudo e preparac'ão. 

Pela aprovação do Projeto de Lei do Senado n947, de 1973. 
Sala das Comissões, 13 de junho de 1973. - Daniel Krleger, 

Presidente -José Samey, Relator - WUson Goaçabes - CariO. 
Lindenberg - Helvídio Nunes - José Llndoso - Accloly Fllllo -
José Augusto- Nelson Carneiro. . 

PARECER N9766, DE 1976 
Da Comissão de Legislação Social 

Relator: Senador Jarbas Passarinho 

O Projeto em exame, de autoria do eminente Sen~dor Franco 
Montoro, tem por finalidade a fix~ção de um salário minimo.prolis
sional para os Contadores e Técnicos cm Contabilidade que prestàm 
serviços, com vínculo empregaticio, a empresas privadas. 

Em sua primeira passagem por esta Comissão, propôs o entii~ 
Senador Guido Mondin, fosse ouvido, preliminarmente, o Ministé
rio do Trabalho, que, por seus órgãos próprios, poderia forncc:cr 
subsídios que possibilitassem uma anâlise global da questão. 

Atendida a diligência requerida, chega-nos oficio subscrito pelo. 
Chefe da Casa Civil da Presidência da República, que, em síntese, 
fixa a posição, virtualmente, contrária do Governo, à edição de leis 
instituidoras de salários profissionais. Tal posicionamento c5tâ 
expresso em sucessivos vetos a projetos aprovados pelo Congresso 
Nacional, bem assim, em Representações da Procuradoria Geral da 
República, ao Supremo Tribunal Federal, arguindo a inconstitu
cionalidade de dispositivos legais que estabeleceram, outrora, 
aqueles salários para algumas categorias. 
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A propósito, vale reproduzir uma dessas manifestações, 
encaminhada ao Senado Federal, quando da discursão do projeto 
que visava aquela providência para os chamados "Técnicos Indus
triais em Elctrônica". Dizia, e!ltão, o Ministro do Trabalho: 

"A decretação de níveis salariais não deixa de ser inter
ferência do Poder Público na vida empresarial, mas essa 
interferência encontra justificativa na sua finalidade; a de 
garantir ao trabalhador assalariado o mínimo indispensável a 
sua manutenção e de sua família, a fim de evitar que o salário 
do trabalhador desça a níveis imcompatívei~ com sua própria 
dignidade. Mas a previsão constitucional não vai além do 
salário mínimo comum e a intervenção do Estado na Econo
mia Particular não deve e não pode, pois, ir além do que está 
previsto na Constituição; não pode o Estado obrigar o 
empregador particular à pagar outros salários à categorias 
profissionais mais elevadas com o fim de lhes garantir nível 
de vida acima da do trabalhador, comum, o que, sobre não 
constituir meta ou preocupação do Governo, iria ser fator 
innacionário, inteiramente contrário à política de estabiliza
ção de preço e total recuperação da moeda nacional." 

Tais diretrizes, fixadas desde os primórdios da Revolução de 
1964, mantém-se inalteradas até hoje, constituindo-se, mesmo, num 
dos pontos estratégicos da Política Salarial do Governo, hoje 
~xpn:ssa na Lei n9 6.147, de 29 de novembro de 1974. 

Nós que já tivemos a honra de ser um dos executores dessa polí
tica, ao tempo em que ainda se buscava traduzi-la em normas de 
direito positivo, bem entendemos esse posicionamento e, por isso, 
dele partilhamos, convictamente. Não temos dúvida quanto à 
inconveniência ~e se estabelecer salários mínimos profissionais por 
via legislativa. não subsistindo razões para modificar aquelas dire
trizes. Ao contrário. O que deve ser salientado é que esses salários, 
que ~hamaríamos de "pisos salariais''; para usar da linguagem sin
dical. devem ser obtidos pelos Sindicatos em sua luta normal por me
lhores condições de remuneração da classe que representam. 

Já ê bastante prejudicial o tumulto gerado pelas exceções cria
das para algumas profissões. Se abrirmos o caminho para novas 
categorias, teremos. a curto prazo, verdadeira conturbação nõ merca
do de trabalho, em que o salário deixará de ser uma componente do 
contrato, livremente pactuada entre. empregado e empregador, para 
se tornar uma imposição legal que, em última análise, irá nivelar. 
dentro da mesma profissão, os bons e os maus profissionais. 

Nessas condições em que pesem os elevados propósitos do 
Autor, nosso parecer é pela rejeição do presente projeto. 

Sala das Comissões, 16 de setembro de 1976. - Nelson Car
neiro, Presidente- Jarbas Passarinho, Relator- Domício Gondim 
- Mendes Canale - H~nrique de La Rocque - Franco Montoro, 
vencido- Jessé Freire. 

VOTO EM SEPARADO DO SR. SENADOR FRAN
COMONTORO 

O voto do eminente Senador Jarbas Passarinho examina o 
projeto sob dois aspectos. 

No primeiro deles, destaca a tónica maior das informações do 
Poder Executivo, que tem tomado posição contrária a proposições 
fixadoras de salário mínimo profissional, acrescentando: 

"Tal posicionamento está expresso em sucessivos vetos a 
projetas aprovados pelo Congresso Nacional, bem assim, em 
Repr~sentações da Procuradoria Geral da República, 
arguindo a inconstitucionalidade de dispositivos legais que 
estabdeceram, outrora, aqueles salários para algumas cate
gorias.·· 

Valeu-s~ o ilustre Senador das informações prestadas pelo s~
nhor Ministro Extraordinário para os Assuntos do Gabinete Civil. 
Nessas informações, diz essa autoridade que a Procuradoria Geral 
da República arguiu a inconstitucionalidade da Lei n9 4.950-A/66, 
que instituiu salário profissional para engenheiros, urquitetos, 

químicos, veterinários e agrónomos. E o mesmo fez quanto ao art. 82 
da Lei n9 5.194, de 1966 que trata de assunto idêntico. 

Na verdade, houve tais representações que tomaram os n9s 716 e 
745. 

A última foi julgada primeiro, em 13 de março de 1968, mas o 
que ocorreu foi precisamente o contrário do que fazem crer as 
informações. O Supremo Tribunal somente acolheu a inconstitu
cionalidade quanto aos servidores públicos c autárquicos não sujei
tes à CL T. O Supremo reconheceu a constitucionalidade da lei nos 
demais casos, isto é, inclusive para os servidores públicos regidos 
pela CL T. ~o que se vê não somente da ementa do aresto como dos 
votos então proferidos. no longo debate que se travou no plenário da 
Suprema Corte. Diz a emenda do acórdão: 

"Representação. Salário dos engenheiros, arquitetos e 
agrónomos, na base do salário mínimo, sua fixação em lei. 
Sua constitucionalidade parcial. A lei que fixa vencimentos a 
servidores públicos depende de iniciativa do Poder Executi
vo. Salário móvel não se concilia com essa exigência constitu
cional, porque está sujeito a modificação automâti~;_a, em fun
ção do salário mínimo, à revista da iniciativa do Poder 
Executivo. A aplicação da Lei a quantos se acham subordi
nados ao seu regime, servidores públicos ou autárquicos ou 
empregados de empresas privadas. Recebida em parte a 
representação para julgar inconstitucional a lei somente em 
relação aos servidores públicos e autárquicos não sujeitos à 
Consolidação das Leis do Trabalho e constitucional aqueles 
a ela subordinados." 

Votaram com o Ministro Themistocles Cavalcanti, autor do 
pronunciamento médio que prevaleceu, os Ministros Luiz Gallotti, 
Eloy da Rocha, Oswaldo Trigueiro, Evandro Lins, Hermes Lima, 
Vítor Nunes Leal, Gonçalv~s de Oliveira, conform~ se vê na Revista 
Trimestral de Jurisprudência, 45/1-10. 

Segundos~ lê no relatório feito pelo Ministro Aliomar Baleeiro, 
que transcreve o teor da Representação do Procurador-Geral, 
"atendendo ao Exm9 Sr. Presidente da República", informa que 
antes da argUição, de inconstitucionalidade, houve o veto, que foi 
r~jeitado pelo Congresso Nacional. Por isso, fez-se a argUição de 
inconstitucionalidade só acolhida pelo Supremo Tribunal quanto 
aos servidores públicos e autárquicos não regidos pela CL T. 

2. Na Representação n9 716, julgada em 26 de fevereiro de 
1969, a decisão do Pretória Excelso foi a mesma. 

Refere-se a ela à Lei n9 4.950-A/66, que dispõe sobre a 
remuneração de profissionais diplomados em Egenharia, Arquitetu
ra, Química, Agronomia e Veterinária. 

Esse diploma legislativo fixava o salário mínimo dos 
profissionais referidos "qualquer que seja a fonte pagadora", como 
estava escrito no art. 29, Atingia, portanto, também os funcionários 
públicos e autárquicos. 

O relator, Ministro Eloy da Rocha, em seu voto, considerou 
pr~judicada a Representação "com referência à remuneração 
mínima de engenheiros, arquitetos e engenheiros-agrônomos", por 
que o Supremo Tribunal já se havia manifestado sobre o assunto, ao 
decidir a Representação 745. E conclui: 

"0 Supremo Tribunal, por maioria, declarou inconstitu
cional o art. 82 da Lei n9 5.194, de 24-12-66 "no tocante aos 
servidor~s sujeitos ao regi'm~ estatutário, não ficando, pois 
abrangidos pela d~claração de inconstitucionalidade os que 
têm sua relação de emprego regido pela Consolidação das 
L~is do Trabalho, quer sejam empregados de empresas priva
das, qu~r sejam servidores da Administração Pública, direta 
ou indireta. 

No caso, rejeitada a preliminar, e prejudicado, em parte, 
o p~dido, quanto aos profissionais cuja situação já foi 
apreciada na Representação 745, julgo procedente a Rp. 716, 
pura declarar inconstitucional a Lei n9 4.950-A, 66" (Revista 
Trimestral de Jurisprudência, 52/'!#J), 

ii 

j 
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Com cxceção do Ministro Adaucto Cardoso, todos os dcmafs 
votaram no mesmo sentido. 

3. Portanto, a questão da constitucionalidade está definitiva
mente superada pelos dois arestas do Pretória Excelso. A lei pode 
fixar salário-profissional para todos quantos, servidores públicos ou 
não, sejam regidos pela CL T. 

Igualmente superada está a questão da constitucionalidade cm 
virtude do pronunciamento unânime da douta Comissão de Cons
tituição c Justiça que, por força do Regimento Interno (art. 102) é a 
Competente para se pronunciar a esse respeito, e não a Comissão de 
Legislação Social (artigo 109). 

Portanto, a competência que nossa lei interna atribui a esta 
Comissão é a de exame do mérito da proposição, isto é, sua conve· 
niência ou não. 

Além disso, o projeto só atinge os contadores e técnicos em 
contabilidade que trabalhem para empresas privadas. Não atinge os 
servidores públicos. 

4. No voto que proferiu, o eminente Senador Jarbas Passari
nho, transcreveu manifestação do Ministro do Trabalho, segundo o 
qual o pagamento de salário acima do mínimo a outras categorias 
profissionais mais elevadas não constitui preocupação do Governo e 
constitui fator ·inflacionário. E prossegue afirmando que tais dire
trizes inalteradas constituindo um dos pontos estratégicos da política 
salarial do Governo, "hoje expressa na Lei n9 6.147, de 1974". 

Data venia, também aqui divergimos do eminente Senador. 

O aspecto relativo ao fator inflacionário diz respeito propria
mente à economia nacional e, como tal, é da competência regimental 
da Comissão de Economia da Casa (Regimento Interno, art. 106, I). 
Não participamos de tal ponto de vista- de ser inflacionária a fixa
ção de salários mínimos para as diversas categorias profissionais -
pelo simples motivo de que nenhum 'profissional, portador de titulo 
universitário percebe um salário mínimo. 

Nenhum contador nesse País é remunerado com um salário 
mínimo. 

Por outro lado, entendemos que a Lei n9 6.147, de 1974, não 
trata de estabelecer propriamente uma politica salarial, mas seu 
objetivo é mais restrito: ela cuida tão-somente dos reajustamentos 
salariais efetuados a partir de 19 de janeiro de 1975. No seu art. 19, é 
declarado textualmente: 

"Art. J9 Nos reajustamentos salariais efetuados a partir 
de J9 de janeiro de 1975, pelo Conselho Nacional de Politica 
Salarial, pela Secretaria de Emprego e Salário, do Ministério 
do Trabalho, bem como pela Justiça do Trabalho, nos proces; 
sos de dissídio coletivo, o novo salário será determinado 
multiplicando-se o anteriormente vigente pelo fator de 
reajustamento salarial, calculado na fo~ma do disposto no 
art. 29 desta Lei." 

Portanto, o que a Lei n9 6.147/74 faz é tão-somente fixar dire
trizes para os reajustamentos salariais. 

Não cuida disso a proposição em debate. 
O que ela visa é tão-somente estender aos contadores o direito já 

concedido a outras categorias profissionais, coni a aprovação do 
Congresso, a sanção do Executivo e a constitucionalidade reconhe
cida pelo Supremo Tribunal, a um salário mínimo profissional, 
compatível com a impprtância da profissão. 

Esses são alguns dos motivos que nos levam a pedir a esta 
Comissão que, der:ttro do Senado, é a guardià e a defensora dos 
postulados da justiça social, que mantenha a mesma orientação unte
rior, já reiteradamente manifestada em projetas semelhantes, e 
reconheça à nobre classe dos contadores, que respondem pela parte 
contábil das empresas nacionais, o mesmo direito que já atribuiu a 
outras categorias, isto é, o direito a um salário mínimo profissional. 

Por isso, esperamos. que o projeto seja aprovado. - Franco 
Montoro. 

PAR~CERES N9s 767 E 768, DE 1976 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 127, de 1975, que 
"Determina que na aposentadoria por tempo de serviço, o segu· 
rado indenizará o lN PS pelo período dura•e o qual não haja 
contribuído". 

PARECER N9 767, DE 1976 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Italívio Coelho 

O Projeto em exame pretende acrescentar ao artigo I O, da Lei 
n9 5.890, de 8 de junho de 1973 (Lei Orgânica da Previdência Social) 
o seguinte parágrafo: 

"§ 10. A averbação do tempo de serviço em que o exer
cício da atividade não determinava a filiação obrigatória à 
Previdência Social só será admitida quando o segurado inde

. nizar o INPS pelas contribuições não pagas naquele período, 
na forma que se dispuser em regulamento." 

2. Com a proposição, seriam restabelecidos os preceitos refe
rentes àquela indenização e que se achavam contidos no§ 69 (renume· 
rado. posteriormente, para s9) do artigo 32 da Lei n9 3.807, 
de 1960. O referido dispositivo foi revogado pelo artigo 34 da Lei 
n9 5.890, de 1973, passando a aposentadoria por tempo de serviço a 
ser tratada no seu art. I O, cujo § 6v, sem cogitar de critério indeniza
tório, estabelece que "o tempo de atividade correspondente a qual
quer das categorias de segurado previstas no art. 59 da Lei n9 3.807, 
de 1960, será computado para os efeitos deste artigo". 

3. Como se vê, foi eliminada a indenização do tempo de servi
ço, passando a ser normalmente computados como tempo de serviço 
os períodos de atividade hoje vinculada obrigatoriamente à previdên
cia social, ainda que prestados anteriormente à sua instituição 
(art. 66 do Regulamento, aprovado pelo Decreto n9 72.771 de 1973), 
sendo de notar que esse critério, juntamente com outras melhorias 
introduzidas no plan·o de benefícios pela Lei n9 5.890, de 1973, tor
nou-se possível em face da adoção de medidas paralelas quanto à 
necessária previsão da fonte de custeio, em observância ao disposto 
no art. 165, parágrafo único, da Constituição Federal. 

4. Cabe esclarecer que o critério fixado para indenizaçào do 
tempo de serviço sem contribuição (art. 171 do anterior RGPS), 
al~m de atribuir unicamente ao segurado o ónus da indenização -
ou talvez por isso mesmo - previa o seu valor e a sua cobrança em 
bases tão insignificantes, que as apurações e a elaboração dos cál" 
cuJos pelo Instituto não compensavam sequer o custo das operações, 
razão pela qual a respectiva cobrança era, via de regra, dispensada. 
Assim, a supressão de dispositivos legais sobre o assunto nada mais 
foi do que a legislação de uma situação de fato. 

S. Conclui-se, pois, que a propositura, embora procurando 
ensejar a ampliação de direitos, é, na verdade, ineficaz sob esse aspec
to. Caberá à douta Comissão de Legislação Social apreciar o mérito 
do projeto. 

6. No que se refere aos aspectos de juridicidade e constitu
cionalidade poderá o mesmo ter normal tramitação. 

Sala das Comissões, 19 de novembro de 1975.- Acdoly Filho, 
Presidente- ltalivio Coelho, Relator- Dirceu Cardoso- Henrique 
de l~a Rocque- José Lindoso- Helvidio Nunes - Leite Chaves -
Nl•lson Carneiro. 

PARECER N9 768, DE 1976 

Da Comissão de Legislação Social 

Relator: Scnudor Jurbas Passarinho 

O Projeto submetido à consideração desta Comissão, de autoria 
do ilustre Senador Franco Montara, objetivu acrescentar parágrafo 
ao urt. lO du Lei n9 5.890, de 8 de junho de 1973,· estabelecendo que I' 
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averbação do tempo de serviço em que o exercício ·da atividade não 
determinava a filiação obrigatória à Previdência Social só será admi
tida quando o segurado indenizar o INPS pelas contribuições não 
recolhidas naquele período. . 

Pretende o ilustre Autor, com a medida ora proposta, prattca
mt:nte restabelecer preceito contido na redação original da Lei 
Orgânica da Previdência Social, aperfeiçoado, sucessivamente, pelo 
Decrt:to-Leí nY 66, de 21 de novembro de 1966 e pela Lei nY 5.890,-de 
8dejunho de 1973. . . . 

Ao relatar a matéria na Comissão de ConstitUição e Just1ça, o· 
ilustre Senador ltalívio Coelho observou que, com a p_romulgação·d~. 
Lei nY 5.890, de 8 de junho de 1973, "foi eliminada a indenização do · 
tempo de serviço, passando a ser normalmente computados .como 
tempo de serviço os períodos de atividade hoje vinculada obngato
riamentt: à previdência social, ainda que prestados· anteriormente à 
sua instituição (art. 66 do Regimento aprovado pelo Decreta 
nY 72.771 de 1973), sendo de notar que esse critério, juntamente ~om 
outras melhorias introduzidas no plano de benefícios pela Lei: 
nY 5.890, de 1973, tornou-se possível em face da adoção de medidas 
paralelas quanto à necessária previsão da fonte de custeio, em obser
vância ao disposto no art. 165, parágrafo único, da Constituição Fe
deral. 

Cabe esclarecer que o critério fixado para indenização do tempo 1 
de serviço sem contribuição (art. 171 do anterior RGPS), além de 
atribuir unicamente ao segurado o ônus da indenização- ou talvez 
por isso mesmo - previa o seu valor e a sua cobrança em bases tão 
insignificantes, que as apurações e a elaboração dos cálculos pelo 
Instituto não compensavam sequer o custo das operações, razão pela 
qual a respectiva· cobrança era, geralmente, dispensada. Assim, a 
supressão dos dispositivos legais sobre o assunto nada mais 
representa do que a institucionalização de uma situação de fato. 

A nenhum legislador é possível, a despeito da sua imaginação, 
cobrir todos os casos possíveis, relacionados com a lei. ~que a.vida é 
maior e mais variegada que a fertilidade criadora do legislador. 

Reconheço, agora, que o Projeto de Lei apresentado pelo nobre 
Senador Franco Montoro visa a corrigir uma falha, qual a que pre
judica ex-religiosos que, enquanto religiosos e não contribuintes da 
Previdência Social, passaram, por vezes, dezenas de anos no exer
cício do magistério, o que a lei, hoje, não contempla. 

Em conseqüência, meu voto ·é- favorável ao projeto. 
Sala das Comissões, 16 de setembro de 1976. Nelson 

Carneiro, Presidente - Jarbas Passarinho, Relator - Franco 
Montoro- MendesQ!nale- Henrique de La Rocque. 

VOTO EM .SEPARADO DO SR. SENADOR 
FRANCO MONTORO . 

A eliminação da indenização para cômputo de tempo de serviço 
o:m atividade que não determinava a liliação obrigatória à Previdên
cia Social, teria ocorrido por determinação da Lei n9 5.890, de 8 de 
junho de 1973, consoante o entendimento da Comissão de Constitui
ção e Justiça e na forma do art. 66 do Regulamento do Regime de 
Pn:vidência Social, aprovado pelo Decreto nY 72.771, de 6 de setem-
bro de 1973, cujo texto é o seguinte: . 

"Art. 66. Considera-se tempo de serviço o lapso de tem
po transcorrido, de. data a data, desde a admissão em 
empresa ou o início de atividade vinculada ao regill}e de pre
vidência social de que traia este regulamento, ainda que 
anterior à sua instituição, até a dispensa ou afastamento da 
utividade, descontados os períodos legalmente estabelecidos 
como dt: suspensão do contrato de trabalho ou de 
interrupção de exercício e os de afastamento da atividade, 
dcvidumente registrados. 

~ I Y Serão computados como tempo de serviço: 
I - o tempo correspondente às contribuições pagas na 

forma do art. I O; 
11 - o tempo intercalado de percepção de beneficio por 

incupucidude; 

III- o tempo de prestação de serviço militar, ainda que 
anterior ao ingressso do segurado no regime de que trata este 
regulamento, desde que não haja sido computado para fins 
de i natividade remunerada nas forças armadas e auxiliares ou 

·para aposentadoria no serviço público federal, estadual ou 
municipal. 

IV - o tempo de exercício de atividade não vinculada ao, 
regime a que se refere este regulamento que, em virtude de ex
pressa determinação legal, tenha sido regularmente averbado. 

~ 29 O tempo de serviço já contado para concessão de 
aposentadoria pelo regime de que trata este regulamento, ou 
por qualquer outro regime do sistema geral de previdência 
social .• não poderá ser novamente computado no Instituto 
Nacional de Previdência Social para beneficio idêntido." 
(GRIFAMOS.) ... 

Qual, então, o verdadeiro alcance da norma contida no item IV 
do~ I 9 do art. 66 do Regulamento em causa?. . 

Detido exame dessa regra nos leva a crer que tal ato regu
lamentar tão~somente explicitou, para eliminar quaisquer dúvidas, 
que o cômputo do tempo de serviço feito na forma da legislação ante· 
rio r prevalecerá, não. se admitindo, presentemente, novas averbações 
por parte dos que não se tenham valido, no devido tempo, daquela 

. faculdade legal. · 
Efetivamente, o questionado dispositivo regulamentar só 

contempla situações· pretéritas ao dispor sobre contagem de tempo 
de· serviço que, em decorrência de textual prescriçã? "tenha sido 
regularmente averbado". 

Explica-se tal procedimento pelo fato de ter precisamente a Lei 
nY 5.890, de 8 de junho de 1973, revogado o que dispunha sobre a 
matéria o § 59 do art. 32 da Lei Orgânica da Previdência Social, 

· como veremos, a seguir, do confronto desses estatutos legais: 

Lei Orgânica da Previdência Social Lei nY 5.890, de 8 de junho de 
1973 

Art. 32. A aposentadoria por 
tempo de serviço será concedida 
aos 30 (trinta) anos de serviço, 
no valor correspondente a: 

I - 80% (oitenta por cento) do, 
salário de beneficio, ao segurado: 
do sexo masculino; 

II - 100% (cem por cento) do 
mesino salário, ao segurado do 
sexo feminino. 

§ (9 Para o segurado do sexo 
masculino que continuar em ati
vidade após 30 (trinta) anos de 
serviço, o valor da aposentadoria 
será acrescido de 4% (quatro por 
cento) do salário de benefício 
para cada ·novo ano completo de 
atividade abrangida pela Previ
dência Social, até o máximo de 
100% (cem por cento) desse salá
rio aos 35 (trinta e cinco) anos de 
serviço. 

§ 29 A prpva de tempo de servi
ço, para os efeitos deste wtigo, 
bem assim a forma de paga-. 
mento correspondente ao tempo 
em que o segurado nüo haja con
tribu!do para a Previdência So-

Art. 10. A aposentadoria por 
tempo de serviço será concedida 
aos trinta anos de serviço: 
I - até a importância corres
pondente a 10 (dez) vezes o 
maior salário mínimo vigente no 
País, em valor igual a: 
a) 80% (oitenta por cento) do 
salário. de benefício, ao segurado 
do sexo masculino; 
b) I 00% (cem por cento) do salá
rio de benefício, ao segurado do 
sexo feminino; 
11 - sobre a parcela corres
pondente ao valor excedente ao 
do item anterior aplicar-se-á o 
coeficiente .previsto no item II 
do art. 59 desta Lei; 
ill - O valor da renda mensal 
do benefício, será a soma das par

. celas calculadas na forma dos 
itens anteriores e não poderá 
exceder ao limite previsto no 
item III do art. 59 desta Lei. 
* (9 Pura o segurado do sexo 
masculino que continuar em 
atividade após 30 (trinta) anos de 
serviço, o valor da aposenta
doria, r.eferido, no item I, será 
acrescido de 4% (quatro por cen· 
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Lei Orgânica da Prefidêncla Social Lei n9 5.890, de 8 de junho de 
. 19~3. 

cial. será feita de acordo com o 
estatuído no regulamento desta 
lei. 

to) do salário de benefício, para 
cada novo ano completo de ativi
dade abrangida pela Previdência 
Social até o máximo de 100% 

~ 3Y Todo segurado que, com , . 
~r · d d . (cem por cento) desse salano aos 

1re1to ao gozo a apo~enta orm, 35 anos de serviço. 
de que trata. este artigo, optar ~ 2Y O tempo de atividade será 
pelo pros~e~duldmenfto ~o. emprego ~omprovado na forma disposta 
ou na at1v1 a e ara JUS a um 

' . . em regulamento. 
abono mensal de 25o/~ ~vmte e cm- * 3Y . A aposentadoria por tem
c~_por cento) do salar!o. de_bene- pode serviço será devida: 
fi.CIO a cargo da Prev1denc1a So- 1 _ a partir da data do 

cml. desligamento do emprego ou da 
* 49 O abono de que trata o cessaçiio da atividade, quando 
parágrafo anterior, não se in- requerida até 180. dias após o 
corpora à aposentadoria ou pen-. desligamento: 
são. 11 - a partir da data da entrada 
. . . do requerimento, quando solici-
~ 5Y Para os efe1to_s des_te artl·. tada após decorrido 0 prazo esti-
~o, o .. segur~do _fic~r.a obngado _a pulado no item anterior. 
mdem_zar a mst1tu1çao a que e~tl· * 49 Todo segurado que, com 
ver filiado, pelo tempo de s:rvlço direito ao gozo da aposentadoria 
?verbad_o. e sobre o qual nao ha- de que trata este artigo, optar 
Ja contnbuído. pelo prosseguimento no emprego 

~ 6Y Para os efeitos deste arti
go, computar-se-á em dobro o 
prazo de 'licença-prêmio não 
utilizada. 
~ 7Y A aposentadoria por 
tempo de serviço será devida a 
contar da data do comprovado 
desligamento do emprego ou 
efetivo afastamento da atividade, 
que só deverá ocorrer após a 
concessão do benefício. 

§ 89 Além das demais condi
ções estipuladas neste artigo, a. 
concessão da aposentadoria por 
tempo de serviço dependerá da 
realização, pelo segurado, de, no 
mínimo, 60 (sessenta) contribui-
ções mensais. 

§ 99 Nilo será admissível para 
cômputo de tempo de serviço 
prova exclusivamente .teste
munhal. 

ou na atividade fará jus a um 
abono mensal. que não se in
corporará à aposentadoria ou 
pensão. calculado da seguinte 
forma: 
1 - 25% (vinte e cinco por cento) 
do salário de benefício, para o 
segurado que contar 35 (trinta e 
cinco) anos ou mais de atividade; 
11 - 20% (vinte por cento) do 
salário de beneficio. para o segu
rado que tiver entre 30 (trinta) e 
35 (trinta e cinco) anos de ativida
de. * 59 O abono de permanência 
serú devido a contar da data do 
requerimento. e não variará de 
acordo com a evolução do salá-. 
rio do segurado, fazendo-se o 
reajustamento na forma dos de
mais benefícios de prestação 
continuada. 
~ 69 O tempo de atividade cor
respondente a qualquer das cate
gorias de segurado previstas no 
art. 59 da Lei nY 3.807, de 26 de 
agosto de 1960, será computado 
para os fins deste artigo. 
* 79 Além das demais condi
ções deste artigo, a concessão da 
aposentadoria 'por tempo de 
serviço dependerá da realização, 
pelo segurado, de, no mínimo, 60 
(sessenta) contribuições mensais. 
~ 8Y Não se admitirá, para 
cômputo do tempo de serviço, 
prova exclusivamente ' testemu
nhal. As justificações judiciais ou 
administrativas, para surtirem 
efeito, deverão partir de um iní·. 
cio razoúvel de prova material. · 

Lei Orgânica da Previdência Soclar Lei n9 5.890, de 8 de junho de 
1973. 

~ 99 Será computado o tempo 
intercalado em que o segurado 
esteve em gozo de auxílio-doença 
ou aposentadoria por invalidez, e 
o em que haja contribuído na for
ma do art. 99 da Lei n9 3.807, de 
26 de agosto de 1960. 

O cotejo dos textos legais elimina as dúvidas suscitadas e ratifi
ca, por completo, a procedência da proposição. 

O voto é, conseqUentemente, pela aprovação do Projeto de Lei 
do Senado n9 127, de 1975.- Franco Montoro. 

PARECER N9 769, DE 1976 
Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 5, de 1975. 

Relator: Senador Otto Lehmann 

A Comissão apresenta a redução final do Projeto de Lei do Se· 
nado n9 5, de 1975, que dâ nova redução ao art. 16 do Decreto-Lei. 
n9 288, de 28 de fevereiro de 1967, que regula a Zona Franca de 
Manaus. 

Sala das Comissões, 21 de setembro de 1976.- Danton Jobim, 
Presidente- Otto Lehmann, Relator- José Lindoso. 

ANEXO !\0 PARECER N9769, DE 1976 · 

Redaçào final do Projeto de Lei do Senado n9 5, de 1975, 
que dá nova redaçào ao art. 16 do Decr~to-Lei n9 288, de 28 
de fevereiro de 1967, que regula a Zona Franca de Manaus. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 O art. 16 do Decreto-Lei n9 288, de 28 de fevereiro 

de 1967, passa a vigorar com a seguinte redução: 

· "Art. 16. O Conselho Técnico é composto do Supcrin· 
tendente. que o presidirá, do Secretário-Executivo, de reprc· 
sentantes dos Governos do Acre e Amazonas, da Supcrin· 
tendência do Desenvolvimento da Amazônia c do Ministério 
da Fazenda e de 2 (dois) membros nomeados pelo Presidente 
da República e indicados pelo Supcrintcnde~te da 
SUFRAMA, sendo I (um) Engenheiro e o outro especialista 
em assuntos fiscais:" 

Art. 2Y Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, re
vogadas as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- O Expediente lido 
vai à publicação, (Pausa.) 

Através do Aviso n9 190, de 1976, o Sr. Presidente do Tribunal 
de Contas da União encaminhou aô Senado cópias das atas das Ses
sões daquela Corte em que foram tomadas decisões aplicando 
sanções aos responsáveis que discrimina. 

O expediente recebido foi encaminhado., com oficio, Ã Corrus
são de Finanças, para conhecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Sobre a mesa, co
municação que scrâ lida 'pelo Sr. 19-Secretârio. 

~lida a seguinte 
Em 21 de setembro de 1976. 

Senhor Presidente: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que me ausen

tarei do Pais a partir de 21 de setembro, a fim de participar da Dele
gação do Congresso Nacional à 63• Conferência lntcrparlamcntar a 
realizar-se em Madri, de 23 do corrente a I q de outubro de 1976. 

Atcnciosa's saudações.~ Renato Franco. 
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o SR. !'RESIDENTE (Wilson Gonçalves)- A Presidência fica 
ciente. 

Sobre a mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr. 19-Secre-
tário. 

São li elas as seguintes 

Art. 39 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

A Carta das Nações Unidas- a que o Brasil também se associa 
Em 21 de setembro de 1976 como membro da Organização dos Estados Americanos- depois de 

DAJ Líder da AR ENÀ · · . ressaltar, em seu preâmbulo, a "fé nos direitos fundamentais do 
" Ao Excelentíssimo Senhor' homem, no valor e na dignidade do ser humano, na igualdade de 

. Senador Magalhàe~ Pinto direitos dos homens e das mulheres" assinala, como objetivo 
DO. Presidente dq Senado Federal precípuo, o propósito de "promover e 'estimular o respeito aos direi· 

Senhor Presidente: tos humanos e às liberdades fundamentais para todos, sem distinção 
Nos termos do§ J9 do Art. 10 do Regimento Comum do Con-· · ... de raça, sexo, língua ou religião. Aprovando a Declaração Universal 

gresso Nacional, ten~o a honra de comunicar a Vossa Excelência, ·dos Direitos Humanos, recomenda a necessidade de que cada indiví
para os devidos fins, que esta Liderança deliberou propor a duo ·:se esforce, .at~avés ~o ensino .. e da educação, por promover o 
substituição do Nobre Senhor Senador Jarbas Passarinho, pelo. respetto a esses dtrettos e hberdades . 
Nobre Senhor Senador Augusto Franco, na Comissão Mista do Con- A partir dessa recomendação, vários países têm, ultimamente, 
gresso Nacional que dará parecer sobre a Mensagem n9 63, de 1976 dado ênfase à divulgaçã_o ·do ensino dos Direitos do Homem, no 
(CN) Decreto-Lei n9 1.476, de 20 de agosto de 1976- Suspende, até âmbito universitário, alguns até, como a França, criando institutos 
o final do corrente exercício, a vigência das normas legais e regula- internacionais vinculados precipuamente a ess~ objeti~o. De modo 
mentares autorizativas de destinações especiais dos resultados atri- semelhante se comportou o Congresso do lnstttuto Htspano-Luso-
buíveis à União nas empr.esas públicas e sociedades de economia Americano de Direito Internacional, que se realizou em Lima, de 2 a 
mista federais. 12 de outubro de 1970, ao reconhecer a necessidade de se intensificar 

Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais o estudo dos direitos do homem. Já a Internacional Law Associa· 
alta estima e distinta consideração. - Líder Petrônio Portella. tion, por ocasião da .55• Conferência, realizada em Nova York, em 

Em 21 de setembro.de·t916. outubro de 1972, proclamou a indeclinável necessidade de desenvol· 
Do Líder da ARENA · ver o ensino dos direitos humanos. 
Ao Excelentíssimo Senhor 
Senador Magalhães Pinto 
DO. Presidente do Senado Federal 

Senhor Presidente:· 
Nos termos do§ 19 do Art. 10 do Regimento Comum do Con

gresso Nacional, tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, 
para os devidos fins, que esta Liderança deliberou propor a substitui
ção do Nobre Senhor Senador Renato Franco, pelo Nobre Senhor 
Senador José Lindoso, na Comissão Mista do Congresso Nacional 
que dará parecer sobre a Mensagem n9 63, de 1976 (CN) Decreto-Lei 
n9 1.476, de 20 de agosto de 1976- Suspende, até o final do corrente 
exercício, a vigência das normas legais 'é:"regulamentares autorizati· 
vas de destinações especiais dos resultados atribuíveis à União nas 
empresas públicas e sociedades de economia mista federais. 

Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais 
alta estima e distinta consideração.- Líder Petrônio Portella. 

o SR. !'RESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Serão feitas as 
substituições solicitadas. 

Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 19-Secretário. 
É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO'N~ %37, DE 1976 

Dispõe sobre o ensino obrigatório, em todos os cursos 
jurídicos do País, da disciplina "Direitos Humanos Fundamen
tais". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. J9 É obrigatório, em todos os cursos jurídicos do País, o 

ensino da disciplina "Direitos Humanos Fundamentais". 

P~rágrafo único. Na elaboração dos respectivos programas, as 
instituições de ensino, compreendidas nas disposições deste artigo, 
tomarão por base, além de outros, os princípios inscrtÇJs na Declara
ção Universal dos Direitos Humanos,-na Declaração Americana dos 
Direitos e Deveres do Homem e no Direito Constitucional Brasilei
ro', relativos aos direitos e garantias da pessoa humana, assinaljlndo 
os fundamentos das Convenções internacionais relacionados com a 
proteçào dos Direitos Humanos. 

Art. 29 A d[sciplina Direitos Humanos Fundamentais poderá, a 
ctitêrio dos órgã9s competentes na área do ensino, ser ministrada cm 
quaisauer outros cursos superiores. 

Em nosso País, constitui fundamento histórico do Direito Cons-
titucional Brasileiro, o respeito aos princípios e garantias ligados aos 
direitos do homem, os quais têm sido consagrados em nossas Cartas 
Políticas como verdadeiros direitos fundamentais, marcados até pela 
intocabilidade que lhes configura a marca de supra-estatalidade. Es
sa afinidade tornou-se mais concreta e evidente com a edição da Lei 
n9 4.319, de 1964, que criou o Conselho de Defesa dos Direitos da 
Pessoa Humana. Neste passo, é bem elucidativo o seguinte elenco de 
competências estabelecido para o órgão: 

"19- promover inquéritos, investigações c estudos 
acerca da eficácia das normas asseguradoras dos direitos da 
pessoa humana, inscritos na Constituição Federal, na 
Declaração Americana dos Direitos e Deveres Fundamentais 
do Homem (1948) e na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos ( 1948); 

29- promover a divulgação do conteúdo e da significa
ção de cada um dos direitos da pessoa humana mediante 
conferências e debates em universidades, escolas, clubes, 
associações de classe e sitidicatos e por meio da imprensa, do 
rádio, da televisão, do teatro, de livros e folhetos; 

39 - promover nas áreas que apresentem maiores índi· 
ces de violação dos direitos humanos: 

a) a realização de inquéritos para investigar as suas 
causas e sugerir medidas tendentes a assegurar a plenitude do 
gozo daqueles direitos; 

b) campanha de esclarecimento e divulgação. 
49- promover inquéritos e investigações nas âreas onde 

tenham ocorrido fraudes eleitorais de maiores proporções 
para o fim de sugerir as medidas capazes de escoimar de 
vícios os pleitos futuros; 

' 59 - promover a realização de cursos diretos ou por 
correspondência que concorram, para o aperfeiçoamento dos 
serviços policiais, no que concerne ao respeito dos direitos da 
pessoa humana; 

69 - promover entendimento~ com os governos dos 
Estados e Territórios cujas autoridades administ'rativas ou 
policY.Íis se revelem, no todo ou cm parte, incapazes de: assc
gur.ar a proteçào dos direitos de pessoa humana para o fim de 
cooperar com os mesmos na reforma dos respectivos serviços 
P. na melhor preparação profissional e c!vica dos elementos 
•1uc os compõem; I 
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79- promover entendimentos com os governos 
estaduais e municipais e com a direção de entidades autár
quicas e de serviços autónomos, que estejam por motivos po
líticos, coagindo ou perseguindo seus servidores, por 
qualquer meio, inclusive transferências, remoções e 
demissões, a fim de que tais abusos de poder não se con
sumam ou sejam, afinal, anulados; 

89- recomendar ao Governo Federal e aos dos Estados 
e Territórios a eliminação, do quadro dos seus serviços civis e 
militares, de todos os seus agentes que se revelem reincidentes 
na prática de atos violadores dos direitos da pessoa humana; 

99- recomendar o aperfeiçoamento dos serviços de po
lfcia técnica dos Estados e Territórios de modo a possibilitar 
a comprovação da autoria dos delitos por meio de provas in
diciárias; 

lO- recomendar ao Governo Federal a prestação de 
ajuda financeira aos Estados que não disponham de recursos 
para a reorganização de seus serviços policiais, civis e mili
·tares, no que concerne à preparação profissional e cívica dos 
seus integrantes, tendo em vista a conciliação entre o exer
cício daquelas funções e o respeito aos direitos da pessoa 
'humana; 

li - estudar e propor ao Poder Executivo a organi
zação de uma divisão ministerial integrada também por 
órgãos regionais, para a eficiente proteção dos direitos da 
,pessoa humana; 
' 12 - estudar o aperfeiçoamento da legislação admi
nistrativa, penal, civil, processual e trabalhista, de modo a 
permitir a eficaz repressão das violações dos direitos da 
pessoa humana, por parte de particulares ou de servidores pú-
blicos; , 

13 -receber representações que contenham denúncias 
de violações dos direitos da pessoa huinana, apurar sua 
, procedência e tomar providências capazes de fazer cessar os 
abusos dos particulares ou das autoridades por eles respon
sáveis" 

De resto, convém salientar a experiência que, sob a clarividente 
direção do Professor Almir de Oliveira, já se desenvolve na Universi
dade de Juiz de Fora, onde, segundo somos informados, há um 
destaque especial para o ensino dos Direitos Humanos. 

Assim sendo, o presente-projeto tem, no particular, uma função 
supletiva, na busca de solução que garanta à juventude estudiosa do 
Brasil, meios de acesso a uma formação que lhe reforçará a con
fiança nos destinos da humanidade, contribuindo, ainda, para uma 
compreensão maior e mais clara dos problemas políticos da nossa 
época e reforçando as esperanças em uma. pátria sempre digna, justa 
e identificada com os princípios intangíveis do cristianismo. 

Sala das Sessões, 21 de setembro de 1976. - Itamar Franco. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação e Cultura.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- O projeto será pu-
blicado e remetido às comissões competentes. 

Hã oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Augusto Franco. 

O SR. AUGUSTO .·FRANCO (ARENA - SE. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A necessidade de equilibrar a balança de pagamentos fez com 
que o Governo estabelecesse restrições ao turismo externo. O 
depósito compulsório de doze mil cru~ciros, para obtenção de vistos 
de saída nos passaportes e compra de dólares, retirou, de grande 
parte da classe média, a possibilidade de viajar a países onde não. 
existe a facilidàde de câmbio para o cruzeiro. 

Dessa forma, para muitos, resta, em termos de turismo externo, 
a viagem a alguns países da América Latina. Paralelamente, 
cresceram as possibilidades para a dinamização do turismo interno. 
Cria-se, por conseguinte, a necessidade de fortalecer a infra-estrutura 

turfstica, através da ampliação da rede hoteleira, de maiores facilida
des para o transporte e, sobretudo, da valorização de áreas· que 
possam ter potencialidades turfsticas, mas que não tenham· sitio, até 
agora, devidamente exploradas. · 

Dando-se uma ênfase muito maior ao turismo interno, é 
imprescindfvel que sejam apresent~das :ao turista opções variadas, 
que possam atender a todos os tipos de interesses que motivam a 
realização de viagens. 

O turismo cultural inclui-se como uma das faixas mais 
importantes, e que deve, portanto, merecer maiores atenções dos 
órgãos encarregados de traçar a política nacional de turismo. 1:: 
preciso que se leve em conta, agora, que o depósito compulsório dos 
doze mil afetou aqueles que faziam turismo unicamente como 
diversão, mas, também, aos que viajavam à Europa, atraídos pelo 
rico manancial de cultura que o Velho Continente oferece, nos seus 
museus, nos seus teatros, nos seus monumentos. 

Para os que viajavam a fim de tomar contatos periódicos com a 
vida cultural européia e que não dispõem de condições para cobrir as 
despesas acrescidas com o depósito ·.dos doze mil, algumas alternati
vas poderiam ser encontradas dentrh do próprio País. As tradições 
populares, as manifestações diversas de cultura que emanam do po
vo· são ainda, no Brasil, escassamente estudadas, e este fato não 
chega a surpreender, pois, até mesmo a nossa História constitui 
ainda um campo a ser objeto de maiores estudos, análises e 
interpretações. 

Ao lado das campanhas que procuram fazer com que o bra-
sileiro conheça melhor o Brasil através de viagens às diversas regiões 
deste País continente, poder-se-ia, também, contribuir para que 
convergissem para dentro da nossa própria terra as atenções daque
les que procuram, no estrangeiro, saciar a sua sede cultural. Não se 
trataria, obviamente, de uma atitude xenófoba, que procurasse 
supervalorizar o que existe no Brasil, em detrimento dos valores e 
das tradições culturais de outros países, mas, de uma política 
objetiva que, contornando empecilhos decorrentes de uma 
conjuntura desfavorável, pudesse, paralelamente, despertar maior 
atenção para aspectos culturais de diversas regiões brasileiras que 
estão a necessitar de quem os documente, analise e divulgue. 

No Nordeste, as ricas manifestações de cultura popular, ao lado· 
.de um valioso acervo onde se corporifica uma parte considerável da 
memória nacional que documenta os primórdios da nossa formação 
como povo, constituem uma imensa área, capaz de atender. 
plenamente aos objetivos de um turismo cultural bem orientado. 

Em Sergipe, especificamente, a cidade de São Cristóvão, aponta-
. da .como a quarta mais antiga do País, tem sido merecidamente 

incluída com destaque nos roteiros turísticos para o Nordeste, 
especialmente em função do Festival de Artes que a Universidade 
Federal ali realiza. 

Mas, as potencialidades de Sergipe, particularmente para o 
turismo cultural, poderiam ser consideravelmente ampliadas com a 
elaboração, pela EMBRATUR, de um detalhado levantamento do 
património cultural existente em Laranjeiras, cidade que dista cerca 
de vinte quilómetros de Aracaju, através de ligação asfâltica. 

Laranjeiras é uma das poucas cidades, em todo o País, onde 
ainda se conservam vivas diversas manifestações folclóricas. 

Entre essas manifestações de cultura popular com inspiração 
religiosa, poderiam ser destacadas: a festa de São Benedito, celebra
da, todos os anos, a seis de janeiro, c que dâ motivo para a apresenta
ção de folguedos populares, como a Chegança de Mouros, revivendo 
os combates entre mouros e cristãos; as Taieiras; os Cacumbis; o São 
Gonçalo, este último, um aspecto folclórico dos mais interessantes, 
existente unicamente em Laranjeiras, e que possui um cerimonial e 
um rito de profunda conotação religiosa. 

Hã ainda, na segunda quinzena' de janeiro, a festa de Bom Jesus 
dos Navegantes, 9ue ~nseja a apresentação de vários grupos 
folclóricos e termina com uma procissão fluvial. Durante a Semana 
Santa, existe a Pnocissão das Almas, que, reunindo unicamsmte 
homens vestidos de branco, percorre o trajeto da igreja do Bonfim 
até o cemitério. 
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Desligadas de inspirações religiosas, ocorrem ainda várias 
outras manifestações folclóricas, das quais, a mais conhecida é o 
"Lambe Sujo", uma variante sergipana do Quilombo de Alagoas, 
que consiste num combate com alguns aspectos coreográficos entre 
"caboclinhos" e "negros". O "Lambe Sujo" é apresentado durante 
as comemorações do Sete de Setembro. Quase todos os folguedos 
incluem o acompanhamento de orquestras, na sua maioria de 
percurssão, e que servem para dar air\da um maior colorido às 
·apresentações. 

O Governo do Estado, numa tentativa de preservar essas 
manifestações, realizou, este ano, o Encontro Cultural de 
Laranjeiras, durante o qual, ao lado das apresentações de grupQ~ 
folclóricos, foram desenvolvidas pesquisas e propostos temas pará 

. estudos. O Encontro Cultural deverá realizar-se, agora, todos os 
anos, e poderia servir como ponto de partida para que a 
EMBRATUR iniciasse um plano turístico, tendo Laranjeiras como 
pólo de atração. 

Laranjeiras é uma das cidades mais antigas do País. Qaundo se 
inicia a colonização de Sergipe em fins do século XVI, após a vitória 
de Cristóvão de Barros sobre os índios que dominavam a região, os 
povoadores se fixam na zona da Cotinguiba. Por volta de 1606, os 
primeiros habitantes iniciam a construção de um porto fluvial, que 
recebe o nome de "Porto das Laranjeiras", surgindo, assim, o 
núcleo, em torno do qual se formaria a cidade, situada entre o rio 
Cotinguiba e as colinas que a emolduram, circundando. Durante o 
ciclo da cana-de-açúcar, Laranjeiras recebeu um grande impuls\). 
tornando-se o principal entreposto comercial de Sergipe, e, no seu 
movimentado porto, as embarcações recebiam as caixas de açúcar 
produzidas por dezenas de engenhos de toda a região do recóncavo 
da Cotinguiba. 

Em Laranje-iras, em fins do século XVIII e durante todo o 
século XIX, que correspondem ao seu pertodo áureo, floresceram as. 
atividades culturais, e a cidade passou a ser conhecida como "Atenas 
Sergipana". A cidade possuía um teatro, onde 'se exibiam 
companhias nacionais e estrangeiras, vários gabinetes de leitura, e 
eram muito freqUentadas as aulas de francês e piano, q~e 
co.nstituíam, àquela época, uma demonstração 'de requinte. 

Em Laranjeiras, nasceu o grande filólogo João Ribeiro. 
As igrejas de Laranjeiras formam um patrimônio arquitetônico 

dos mais valiosos. Essas igrejas estão, na sua maioria, situadas ein 
·torno da cidade em áreas de fácil acesso. Entre elas, podem ser desta
cadas a Igreja do Retiro, cuja construção foi iniciada em 1701, e a 
,Igreja da Comendaroba, iniciada em 1711. Os dois templos foram 
edificados por padres jesuítas da Companhia de Jesus. Existem ain
da as Igrejas de Jesus Maria José, São Pedro, a Matriz do Santíssimo 
Coração de Jesus, de Sant'Aninha e Bom Jesus, quase todas do 
século XVIII. 

Laranjeiras conserva ainda um acervo arquitetônico urbano que 
é bem característico da civilização do açúcar no Nordeste brasileiro. 

Todos esses aspectos, além da existência, na região, de fósseis 
cretáceos, que foram, inclusive, pesquisados por Dom Pedro II, em 
1865, durante visita que o Imperador realizou à Província de Sergipe 
Dei Rei, representam um imenso potencial a ser explorado em 
'função do turismo cultural. 

A EMBRATUR, por conseguinte, pode e deve considerar 
Laranjeiras uma área prioritária a ser incluída em uma programação 
turística voltada para objetivos culturais, pois, assim fazendo, estará, 
de fato, proporcionando uma opção valiosa ao turista brasileiro e 
criando uma nova motivação para a campanha que tem como 
propósitp incrementar o turismo interno. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Concedo a p~la
vra ao nobre Senador Cattete Pinheiro. 

O SR. CA TTETE PINHEIRO (ARENA- PA. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente: 

A viagem que o Presidente Ernesto Geisel acaba de realizar ao 
Japão ganharâ fisionomia especial, à medida em que forem sendo 

avaliadas as diferentes persp"ectivas ou analisados os projetas a serem 
implantados 'como conseqUência dos instrumentos firmados em 
Tóquio. 

No conjunto, porém, surge auspiciosa a conclusão de que ampla 
colaboração se desenvolverâ entre os dois países, nos mais variados 
· setores de atividade. 1:. que, japoneses e brasileiros - antípodas na 
. posição geográfica, mas amigos tradicionais - se dispõem a vencer 
juntos desafios que se apresentam nos planos econômico, diplomá
ti.co, científico e tecnológico. Assim, os dois povos concordaram na 
expansão do apoio mútuo, plenamente conscientes do papel que lhes 
cabe no contexto internacional e da necessidade "do diálogo aberto e 
construtivo, que favoreça a mais ampla solidariedade" entre as 
nações do mundo moderno . 

Pelo menos, é o que nos transmite o comunicado conjunto 
assinado na Capital nipônica, no qual se expressa a vontade dos dois 
países. Ambos defendem o princípio da igualdade entre os Estados e 
enfatizam "a dedicação dos dois governos à causa da paz", que 
consideram alcançável "através da Justiça nas relações políticas e 
econômicas" entre todas as comunidades da Terra. 

Vejo os documentos de Tóquio com a simpatia de quem sempre 
defendeu o aprofundamento das relações entre o gigante territorial 
da América do Sul e o gigante industrial do Sol Nascente. 

No Brasil, instala-se a maior colônia japonesa no exterior e, no 
Japão, se encontram as esperanças brasileiras de ampla cooperação. 
Nosso povo conhece e, por isso, admira a obra que os nipônicos rea
lizam tanto no país de origem quanto dentro de nossas fronteiras. A 
gente japonesa sabe das potencialidades brasileiras e das possibili
dades de trabalho aqui encontradas, sem restrições de qualquer 
·ordem. 

Brasil e Japão, por conseguinte, encontram grande motivação 
para o trabalho comum. Ainda na primeira quinzena deste mês, o 
Diretor do Banco de Tóquio, Keizo Tabuchi, afirmou, em São 
Paulo, que o Brasil surge como alternativa salutar ao Japão, pela 
confiança que inspira aos investidores e pela acolhida que oferece 
aos japoneses emigrantes, que aqui residem e produzem, nota
damente no setor agrícola e industrial. 

De acordo com o Diretor do Banco de Tóquio, o relaciona
mento entre nipônicos e brasileiros justificou a rápic;la expansão dos 
investimentos feitos no Brasil, triplicando, de 1972 a 1973, o nú
mero de empresas instaladas por súditos do país oriental. 

. Somente a crise do petróleo, com suas conseqüências desas
trosas para o mundo, poderia causar a retração de tais inves
timentos. Isso ocorreu a partir do segundo semestre de 1974; mas, 
agora, há sintomas de retomada do processo, porquanto a economia 
nipônica ultrapassou as dificuldades e o iene surge como opção 

· monetária no comércio internacional. 
Sou testemunha do dinamismo da gente nipônica e do muito 

que ela tem contribuído para o desenvolvimento brasileiro. O Japão, 
. cujo território é menor do que o Rio Grande do Sul e Santa Catarina 
juntos, possui mais de cem milhões de habitantes, e acreditam 
economistas renomados que poderá tornar-se, até 1990, a segunda 
potência industrial do mundo. 

Para que se possa avaliar o chamado "milagre japonês", basta 
olhar sua área, que é de 369.662 quilómetros quadrados. O território 
nipônico é coberto, em 85%, de montanhas elevadas. Em apenas 
16%, desenvolve-se intensa atividade agrícola. Dos cento e cinco 

'milhões de habitantes do pais, aproximadamente 40% vivem nos 
grandes' parques industriais urbanos. 
. Efetivamente, a superfície agrícola do Japão atinge menos de 
sessenta mil quilômctros quadrados c está partilhada em minifúndLos 
inferiores a um hectare. Nesses autênticos jardins, os agricultores 
japoneses conseguem cxtraordinâria produção, empregando 
microtratores e aproveitando, com irrigação e fertilizantes, cada 
palmo de terra. Desdobra-se, por conseguinte, o engenho do tra
balhador rural, que obtém sucesso comparável ao do setor indus
trial. Daí o Japão, dezesseis anos depois de ter sido arrasado militar

, mente, ha~r conseguido situar-se como segundo produtor mundial 
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de têxteis, segundo construtor de navios, terceiro fabricante de 
celulose e papel, quarto produror de plásticos e sexto produtor de 
aço. Isto, sem aludir ao setor eletrônico. no qual os nipónicos realiza. 
ram obra notável. 

No Brasil, os imigrantes nipónicos têm demonstrado o mesmo 
amor ao trabalho, a mesma tenacidade. Desde I 908, eles realizam 
destacado labpr agrícola em São Paulo e, na década de 30, 
começaram a instalar-se no Pará. Na terra paulista, e também no 
Norte do Paraná, implant.aram grandes centros rurais. Na 
Amazônia, marcaram presença com a íntrodução e aclimatação da 
juta e da pimenta-do-reino, especies vegetais que. trabalhadas em 
bases técnicas, logo se transformaram em esteio da economia 
regional. 

Convém salientar que, trazendo para a Região Amazónica a 
juta e a pimenta-do-reino, os japoneses compensaram o Brasil dos 
prejuízos causados pela atividade de Henry Wichman, do Kew 
Garden de Londres, que nos roubou sementes de seringueira para 
plantá-las em Singapura. O tratamento dado à seringueira pelos 
ingleses criou, no Sudeste Asiático, a sua principal base económica e 
trouxe a derrocada da economia amazónica. 

Setenta anos depois, contudo, os japoneses, através de 
Makinosuki Osni, então residente em Tomé-Açu, Estado do Pará, 
conseguiu em Singapura diversas mudas de pimenta-do-reino. 
Apenas três plantas resistiram à viagem; duas foram entregues aos 
colonos Enji Saito e Tomoji Kato. Perseverante tarefa cumpriram es
ses agricultores, os quais tiveram como prêmio a aclimatação e mais· 
'tarde a produção comercial da pimenta-do-reino. 

No tocante à juta, o mesmo trabalho pertinaz aconteceu. As 
várzeas da Amazônia receberam as sementes vindas de longe, 
trazidas pelo nipónico abnegado e, hoje1 mesmo sofrendo restrições 
de toda ordem, a juta amazónica se impõe como produto de grande 
aceitação. 

Brasil e Japão, juntos, podem vencer barreiras de toda ordem. 
Aliás, os próprios dirigentes nipónicos admitem isso. Basta lembrar 
as palavras com que o Primeiro Ministro Takeo Miki saudou o 
Presidente Ernesto Geisel. Disse ele: 

"Afirmam alguns ·analistas, ao observarem o acelerado 
crescimento económico do Japão nos últimos anos, que o 
século XXI será um século japonês. Entretanto, à vista do 
desempenho económico do Brasil, sustentam outros analistas 
que aquele século será brasileiro. Desejo que os dois países
o Brasil e o Japão - que visam o maior desenvolvimento 
futuro, mantenham e ampliem suas cordiais relações de · 
'cooperação, a fim de que nossos dois países continuem a 
progredir ininterruptamente." 

O Brasil de nossos dias, sob a inspirada liderança do Presidente 
Ernesto Geisel, vai superando dific11ldades enormes. O surto 
desenvolvimentista, que nos impulsionava até o primeiro semestre de 
1974, começou a ser freado a partir da última guerra do Oriente 
Médio e a conseqUente crise do petróleo. O Japão, industrializado, 
pôde sobrepor-se aos obstáculos. O Brasil, a caminho da 
industrialização sofisticada, ainda sofre efeitos terríveis. Contudo, 
aos poucos, supera o ambiente desfavorável. Com firmeza, continua 
a ser implantada a Transamazónica, projeta-se a industrialização do 
alumínio no Norte, prossegue em ritmo acelerado a construção da 
hidrelétrica de ltaipu, com a capacidade de dez milhões de quilo
watts. São obras grandiosas, que estimulam o sentimento nacional e 
o respeito internacional. 

O Sr. Otto Lehmann (ARENA- SP)- V. Ex• permite um 
aparte? 

O SR. CATTETE PINHEIRO (ARENA- PA)- Com satis
fação. 

O Sr. Otto Lchmann (ARENA- SP)- Nobre Senador Cattete 
Pinheiro, V. Ex•, nesta tarde, como sempre, faz um registl'o muito 
feliz. Louvando a imigração japonesa, V. Ex•, na verdade, presta 

merecida homenag~m a homens que convivem conosco, em todo o 
Brasil, trabalnando ativamente, já agora, não só na lavoura, mas 
,também nas letras, nas artes e nas ciências em geral. Congratulo-me 
com V. Ex• por essa iniciativa. 

O SR. CATIETE PINHEIRO (ARENA- PA)- Muito gra
to a V. Ex•· pelo apoio que traz ao pronunciamento que faço, 
principalmente procurando destacar o papel do japonês no 
desenvolvimento da Região Amazónica. 

A mesma confiança que o Brasil merece do povo japonês, con
forme as expressões do Primeiro~MinistrQ Takeo Miki, está na cons
ciência dos brasileiros, que CGmpreende_m a grandeza do esforço a ser 
empreendido agora. Tanto que o Presidente Ernesto Geisel ãfirmou 
·às autoridades japonesas: 

"Nossa cooperação bilateral é e será profícua porque 
.repousa em bases sadias e e5táveis: uma cooperação entre par
ceiros livres qu.e buscam o benefício comum. Essa colabora
ção tem sido isenta de conflitos e de temores porque se funda
menta no genuíno respeito de um país pelo outro. A confian
·Ça recíproca que tal espírito gerou preservará a associação en
tre nossos povos e nossos governos." 

Sr. Presidente; tudo indica que serão as mais amplas as repercus
sões, para a vida económica nacional, dos acordos ultimados em Tó
quio. Cada um deles comportará, certamente, análise e acompanha
mento futuro. Seja-me, assim, permitido destacar, nesta oportun\da- • 
de, a magnitude do que se refere ao Projeto Alumínio, do qual 
decorrerá a instalação, no Pará, do complexo industrial Alunorte
Albrás, no qual os japoneses aplicarão cerca de 650 milhões de dóla-
·res. 

Destaco o significado da partiéipação pioneira dos japoneses no 
desenvolvimento industrial do'meu Estado e da Amazônia, depois 
daquela, antes referida, no desenvolvimento agrícola. Isso como que 
consolida a colaboração nipo-brasileira no desenvolvimento amazó
·nico. 

O futuro complexo industrial de Belém prevê a produção de 320 
mil toneladas de alumínio por ano, pela empresa Albrás, e de uma 
unidade produtora de alumina com capacidade de 800 tonela
dasjano, pela empresa Alunorte, ao lado da Albrás. 

A Albrás consumirá energia da hidrelétrica de Tucuruí (que será 
o maior empreendimento do gênero, totalmente nacional); a Alunor

. te utilizará a bauxita do rio . Trombetas. Esse complexo industrial 
integrado representará investimento total de 3.700 milhões de dóla
res, que a produção, em termos de energia e bauxita-alumina-alumí
nio, cobrirá plenamente. 

As grandes reservas de bauxita do rio· Trombetas e do Municí
pio de Paragominas, segundo estudos já concluídos, atingem um bi
lhão de toneladas e colocarão o nossó País, em futuro próximo, na 
condição de fornecedor mundial de alumínio. E, convém salientar, a 
instalação da Albrás e da Alunorte, na região de Belém, foi decidida 
pela soma dos seguintes fatores relevantes: I) a relativa proximidade 
com a Central Hidrelétrica de Tucuruí; 2) a proximidade da Capital, 
assegurando apoio de serviços médico-hospitalares, educacionàis, 
bancários, comerciais e industriais, além de grande contingente de re
cursos humanos; 3) as reservas de bauxita no rio. Trombetas e. em 
Paragominas; 4) a facilidade de transporte hidroviário, com franco 
acesso às rotas maiores de ·cabotagem e de longo curso; 5). a 
'disponibilidade de área com baixa utilização. 

Congratulo-me, portanto, com o Governo e o povo de meu Esf.a
.do, pela importância dos empreendimentos que irão levar o desenvOl
vimento a vastas áreas do Pará. E, por oportuno, faço o registro de 
manifestação, feita sobre o assunto, pelo Presidente da Liga de 
·Fabricantes dos Metais não-Ferrosos no Japão: 

"Com intensa alegria, colocamos assinatura para a cons
tituição du Fábrica de Alumlnio cm Belém do Pará, que cons-. 
titui, pura nós, o maior sonho deste. s~culo, e que, sem dúvida 
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.alguma, irá contribuir enormemente para o'desenvolvimento 
económico do Brasil e do Japão." 

Era o que tinha que dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pala· 

vra ao nobre Senador Franco Montara, como Líder. 

O SR. FRANCO moNTORO (MDB- SP. Como Líder, pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Trago a'o conhecimento da Casa dois apelos recebidos nesta 
data. O primeiro se refere à anunciada Reforma Judiciária;. o se
gundo, à declaração de certo~ municípios como estâncias hidromi
nerais. 

Quanto à Reforma Judiciária, da qual, hoje, o jornal O Estado 
de S. Paulo dâ à opinião pública do País ampla notícia, o apelo é o de 
todos os órgãos da Justiça, do Magistério e das organizações repre
sentativas dos advogados do Estado de São Paulo, mas acom
panhado de manifestações de outros tribunais. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) - V. Elli• poderia acres
centar: o Estado do Rio Grande do Sul também. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- E o Estado do 
Rio Grande do Sul. Como d~strarei na justificativa deste apelo, 
em inúmeros Tribunais de A"ada de quase todos, senão todos os 
Estados em que atuam, houve manifestações inequívocas no sentido 
de que algumas das medidas propostas, como a extinÇão dos Tri
bunais de Alçada, não venham a ser aprovadas pelo Congresso 
Nacional. E o apelo é mais amplo, no sentido de que essa matéria 
não seja tratada e preparada em segredo, mas seja objeto de um 
debate e diálogo pelo menos com aqueles setores de nossa vida pú
blica ligados diretamente à matéria. 

Não se compreende que matéria dessa relevância, que interessa 
profundamente a toda a população brasileira, seja examinada, deci
dida pelo Poder Executivo e objeto de proposta de emenda constitu
cional a ser remetida a este Congresso, sem que ao menos a Ordem 
dos Advogados do Brasil, que é pessoa jurídica de Direito Público, e 
os Tribunais de Justiça de nossos Estados recebam sequer uma notí
cia e uma consulta sobre o acontecimento. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - All:radeço o· 
aparte de V. Ex• 

O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) - As observações que 
V. Ex• desenvolve têm toda pertinência e oportunidade. Jâ dei 
ciência ao Senado de uma manifestação unânime do Egrégio Tri
bunal de Justiça do Rio Grande do Sul contrária à idéia, agora que 
se vê corporificada na proposição governamental, de extinguir os Tri
bunais de Alçada. A experiência do Rio Grande do Sul, segundo o 
Tribunal de Justiça do meu Estado, desaconselha a extinção agora 
proposta, e que viria, de mais a mais, acarretar um retrocesso ex
traordinário na distribuição da justiça. Quando se pretende aprimo
rar a distribuição da justiça, recorrendo-se a expedientes como este, 
o que se vai obter é exatamente atrasar e retroceder em matéria de 
Justiça. Ainda mais, V. Ex• aludiu à Prdem dos Advogados, e 
aludiu muito bem, porque a Ordem dos Advogados não é apenas 
uma entidade de Direito Público, não é apenas uma corporação pro
fissional de Direito Público, também é uma entidade cuja existência é . 
constitucionalmente prevista. Na composição inicial do Poder Judi
ciário, através do concurso para juízes de Direito, as ConstituiÇões 
brasileiras têm estabelecido que nas bancas de exame, nas bancas de 
julgamento, há de estar presente um representante da Ordem dos 
Advogados. V. Ex• diz muito bem, que não se pode tratar de um 
assunto desta natureza à revelia da Nação, ignorando a Ordem dos 

'Advogados, ignorando personalidades que a Nação conhece. 
Somente um desprezo profundo pda Naçtio pode justificar que uma 
iniciativa dessas, de modificar a estrutura do Poder Judiciário, seja 

proposta ao Congresso Nacional, sem que se ouçam opiniões de 
brasileiros da categoria dos Ministros Luiz Galotti, Prado Kelly, 
Seabra Fagundes, Dario Almeida Magalhães e do Presidente da 
·Ordem dos Advogadós. As considerações de V. Ex• são de toda per
'tinéncia e oportunidade. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Agradeço a 
magnífica contribuição que o no~re Senador Paulo Brossard traz ao 
apelo que estamos formulando. 

Trata~se de uma medida que está em execução. O Senhor 
Presidente da República ainda não remeteu ao· Congresso Nacional 
'essa emenda, e o nosso apelo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é que 
esta remessa não se faça sem que antes sejam ouvidos, pelo menos a 
Ordem dos Advogados do Brasil e os Tribunais de Justiça de tod'os 
os Estados da Federação. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Trata-se de 
uma solicitação que nos parece de rigoroso interesse público, até mes
mo porque, remetida a emenda ao Congresso, haverá, por imperati
vo constitucional, o prazo improrrogável de 60 dias para a decisão e, 
evidentemente, matéria desta complexidade e desta gravidade, como 
a da extinção dos Tribunais de Alçada, a criação de um Conselho 
Superior de Magistratura, modificações em relação ao contencioso 
administrativo e outras disposições. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) - E a extinção do recurso 
'para o Supremo Tribunal Federal das decisões do Superior Tribunal 
Militar. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- A extinção de 
recursos para o Supremo Tribunal Federal das decisões do Superior 
Tribunal Militar; a outorga de poder normativo mais amplo aos 
Tribunais de Justiça, com a eliminação de prerrogativas deste 
Senado, são matérias, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que, pelo 
simples enunciado exigem apurado exame, debates, diálogos. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Reflexão. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Não será 
exeqUível, principalmente durante um período de campanha 
eleitoral, que retém, por dever partidário, político e de Direito Pú
blico, os parlamentares às suas bases, acompanhando eleições 
municipais nos quatro mil municípios do Brasil. Durante este perío
do, o espaço útil para exame será de alguns dias. Será possível que se 
pretenda dar ao Brasil uma reforma j udiciâria decidida com esta 
irreflexão, com esta pr.ecipitação? 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Permite V. Ex•? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Com prazer. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Ainda uma vez sua obser
vação tem toda oportunidade e pertinên-cia. Basta que se note o se
guinte: desde o ano passado, senão hã mais tempo, o Governo falou 
em uma reforma no Poder Judiciário. Como é sabido, no ano de 
1975 o assunto foi aqui várias vezes discutido, e já em 1974, quando 
o Presidente da República ·.fez a visita protocolar ao Supremo Tribu
nal Federal e, diante do que lhe disse o então Presidente daquela 
Corte, solicitou um estudo do Supremo Tribunal Federal; depois de 
um tempo razoável, o Supremo Tribunal Federal ofereceu um estudo 
ch.amado diagnóstico que, por sinal, nunca foi divulgado, nunca foi 
publicado. 

O SR. FRANCO MONTORO ((MDB- SP)- O que, aliás, é 
de se estranhar e de se lamentar. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- E de se ·lamentar. Pois 
bem, depois disto, de quando em quando, se falava na Reforma· do 
Poder Judiciário. E uma vez ati:, num dos discursos-presidenciais, 

. isto foi referido, fazendo com que cu ocupasse a tribuna desta Casa· 
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mais de uma vez. Nobre Senador e eminente L!der, vejo, pelo jornal 
que publica essa matéria de hoje, que o ilustre Procura<hlr-Gcral da 
República encaminhou este estudo ao Ministro da Justiça em 28 de 
abril de 1976, o que quer dizer, há quase 5 meses. Como pode um 
assunto desta natureza chegar aqui, agora, para ser apreciado cm 60 
dias, em 2 meses, e, ainda, com a particularidade que V. Ex• 
acentuou - num período em que a totalidade dos Srs. Senadores, 
por deveres públicos, estarão com o trabalho parlamcntár notoria
mente sacrificado? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Agradeço mais 
:sta contribuição de V. Ex•, que é um dos mestres da Casa cm Direi-· 
to Constitucional, Advogado militante e que conhece, profunda
mente, os aspectos intrincados dessa matéria. 

O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA- RJ)- Permite V. Ex• 
um aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Com prazer, 
ouço o aparte de V. Ex• 

O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA - RJ) - Há também uma 
vez para a ARENA. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)-e só pedir. 

O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA - RJ) - E V. Ex•, 
prazerosamente, concede. Primeiro, - e isso é muito pessoal -
quero registrar a voz rouca do Senador Paulo Brossard. Vendo o que 
V. Ex• gosta tanto de citar, os jornais, constato que S. Ex•, vindo do. 
Nordeste, onde fez a sua pregação cmcdebista, deve ter falado tanto 
que, ou a temperatura prejudicou a sua garganta, ou nos palanques 
do MDB não havia microfones c S. Ex• teve que gritar. Isso aqui é· 
pessoal, não tem nada a ver com o debate; apenas para assinalar; e, 
através do discurso de V. Ex•, vai ficar constando dos Anais e eu 
queria - como homem atento a tudo - fazer a inserção da ativi
dade desse D. Quixote gaúcho, que não fica apenas no seu Estado. 
Sinal de que o MDB por lá talvez esteja muito bem. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- V. Ex• tem 
razão. 

O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA - RJ) - Com razão ou 
;em razão. A ponto de dar esse·Pronto Socorro urgente, esse PU,
para falar em linguagem de INPS - aos seus colegas pernambu
:anos. Segundo, para dizer a V. Ex•- e eu não poderia me calar
tenho debatido com o prezado colega com sinceridade, vários temas. 
De um que me lembro, por exemplo, é o da indústria automobilís
tica, em que comunguei, e comüilgo, com V. Ex•, e já estou com um 
trabalho que, dentro cm breve, oferecerei a V. Ex•, · intitulado 
'!Automóveis de ouro para um povo descalço", onde o nome de 
V. Ex• aparece no debate aqui travado. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - e uma causa 
comum que defendemos. 

O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA - RJ) - Relativamente à 
Reforma Judiciária, tenho a impressão de que está havendo muita 
especulação. Ainda não se sabe bem ao certo. Mas por não se saber é 
que, com relação a uin tópico da oração de V. Ex• quero, de pronto, 
manifestar uma concordância. Sou um partidário fiel, mas, já aqui, a 
minha opinião de arenista vai ficar estabelecida quanto à extinção 
dos tribunais de alçada. Se a minha voz prevalecer, se a experiência 
de um homem que é um andarilho no Estado do Rio'dcJani:fro, que é 
uma espécie de ·caJxe~rÕ-via)llnte, que conversa com juizes de todas as 
entrâncias, que conversa com desembargadores c que pode dar uJt! 
depoimento ao vivo, há de se l)hegar à, conclusão que a extinção dos 
tribunais de alçada representa um· retrocesso, uma volta ao tumulto 
de uma Justiça que não tem infra-estrutura. Não se pode cuidar disso 
sem que se dê base, sem que se dêem elementos para aqueles $jUC 

ficarão na cúpula. Talvez queiram fazer - não sei - com que haja 
um g~JU~dc número de desembargadores - c v. Ex• sabe que a 
Jusüça pecisa ter scr.enidade, não ~ um Plenário politico. Então, 

quero dizer que o ponto de vista de V. Ex• coincide em gênero, nú
mero e caso com o meu, único Senador da ARENA do Rio de 
Janeiro. · 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Agradeço esse 
pronunciamento de V. Ex~. que mostra o carátcr não-partidário da 
manifestação que estamos tendo de V. Ex• 

O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA- RJ)- Exato. Estou apar
teando porque sei que V. Ex•, Líder do MDB, está falando como. 
jurista, como professor, como ho.ncm probo, como homem correto e 
honrado e que, acima do MDB, olha o Brasil. A Justiça não pode
estou falando em termos do meu Estado - dispensar o concurso dos 
tribunais de alçada. E digo mais a V. Ex•: em nome do novo Estado 
do Rio de Janeiro está prevista a criação de ,mais um tribunal de· 
alçada. O que se quer lá é que se crie esse tribunal imediatamente. 
Porque do contrário o caos vai-se estabelecer. Digo mais a V. Ex•: a 
notícia, a simples notícid já está causando um mal-estar. Perdoe-me 
ter interrompido, mas é para esta concordância, não afetiva, e sim 
objetiva. Há outros pontos da Reforma que necessitam de um tra
tamento realístico, porque não se pode apenas pensar em punir o 
juiz, é preciso dar ao juiz aquelas posições elementares para julgar. 
Perdoe-me porque o aparte foi longo e inclusive a referência ao meu 
prezado colega e amigo, que antes é - não repare - um elogio, 
porque documenta, pela voz de um arenista, que S. Ex• esteve em 
Recife, e quero que vá também ao meu Estado, quero que vá a 
outros Estados. Pelo menos no meu Estado, o MDB está precisando 
de auxílio, porque está caindo cada vez mais. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Agradeço a 
contribuição de V. Ex• ... 

O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- ... ao MDB. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - ... que veio,. 
com seu testemunho, demonstrar- após ouvir, como disse, os juizes 
de todo o interior do seu Estado - que a pretendida extinção dos 
Tribunais de Alçada representa não um beneficio, mas um malcllcio 
à Justiça brasileira. . 

Agradeço a contribuição de V. Ex•, principalmente por ter 
partido de um representante da ARENA e, assim, contribuir para 
.situar o problema no plano que o desejamos colocar. Não se trata de 
questão partidária. Não é uma reivindicação do MDB. e uma 
'reivindicação da própria Justiça. 

Disse V. Ex• que ouviu os juízes da base que percorre em suas 
viagens contínuas ao interior do seu Estado-: Eu poderia, em reforço 
.à argumentação dos juízes que V. Ex• encontrou nos órgãos da 
Justiça local, citar o depoimento do Tribunal de Justiça do Estado 
'de V. Ex•, Senador Vasconcelos Torres, que, em manifestação 
·unânime, conclui com a seguinte afirmação: 

" ... nenhuma vantagem haverá em absorver, num só 
Tribunal, assim tornado excessivamente numeroso, outros 
Tribunais da mesma instância, embora de competêncllis' 
diferenciadas pela matéria ou pelo valor das causas." 

O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) - Mas então já são três 
tribunais, pelo menos, que se manifestam desta forma. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Três tribunais 
que, unanimemente, se manifestam aobi:c o assunto. O Trib.unal 4-= 
· fustiÇa de São Paulo, por imc1ativa de seu Presidente, o ilustre 
Desembargador Gentil do. Carmo Pinto, fez um pronunciamento 
representando o pensamento do Tribunal. Mas não bastou: o 
próprio Tribunal de Jus~iça, cm Sessão Plenária realizada no dia 4 de 
agosto último, ratificou, por unanimidade, o pronunciamento da Pre
sidência. E a conClusão desse documento é a seguinte: 

Quando, na verdade, se proclama a necessidade de 
dinamizar o serviçp forense, não há porquê privá-lo de 
instrumento que numa experiência de um quarto de século 
vem concorrendo, com aplausos gerais, para o. desafogo e 11 

presteza da justiça de segunda instância." 
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E acres!=enta,afinal: 
"Quando a reforma ,c destina a reconstruir c a aperfei

çoar, não se compreende que ponha fim aos Tribunais de A~
çada, cuja cfici~ncia é reconhecida, compro~ctcndo ?ela ~~
pcrtrofia, que é forma 'de degradação orgDn1ca, a cx1stênc1a 
dos Tribunais dE Justiça." 

O Sr. Paulo Brossard (MDB.:.... RS)- Muito bem! 

O Sr. Ruy Sa~tos (ARENA - BA) - Permite V. Ex• um 
aparte? · 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- e_ o Tribunal. de 
São Paulo que, por unanimidade expressa dos seus Membros, 
manifesta repulsa a esta medida que scrã remetida a esta Casa. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) - No mesmo sentido hã. 
·'manifestação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) ....:. No mesmo 
sentido hã manifestação, unânime também, do Tribunal de Justiça• 
do Rio Grande do Sul; no mesmo sentido hã manifestação do 
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro; e, provavelmente, como disse 
no início cm minnas·palavras, outros tribunais terão tomado iguais, 
decisões, que até este. momento não· chegaram ao nosso conhcci
·mcnto. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Ouço, com pra
zer, o aparte do nobre Senador Ruy Santos. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA-' BA)- Acho apenas que (parece 
.que estive também em Pernambuco} ao mesmo cm parte, a proposta 
de V. Ex• para que sejam ouvidos os Tribunais estâ afastada, não se 
justifica. Tanto· que V. Ex• cstâ lendo manifestações de Tribunais, 
nesse caso de Tribunais de Alçada. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Em relação a 
um problema ... 

O Sr. Ruy Santos (ARENA-·Bl'.·)- Mas é isso .. . 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- ... dentre as de-
zenas de modificações, uma que cu considero grave e mencionei, ê 
esta. Mas hã outras; hã su)Zestões favorãvcis ou desfavorãveis a 
outras medidas e hã sugestões novas, que podem ser trazidas ao 
conhecimento do Governo c do Congresso, mediante a consulta a 
esses organismos. 

Sr. Presidente, penso que este pequeno debate mostrou, à 
JllqÍedlidc;,que se impõc.estalconsulta; c que o interesse público acon
selha não seJa cnvuida ao Congresso a proposta. de emenda constitu· 
clonai anunciada pelos jornais. 

A maioria de que dispõe a ARENA não scrã suficiente para a 
aprovação dessa matéria, porque se trata de· emenda constitucional, 
que exige, para sua aprovação, dois terços dos votos do Congresso 
Nacional. 

Quero lembrar, Sr. Presidente, que o fato d~ ter sido a proposta 
de emenda elaborada com a assistência de ilustres juízes, juristas c 
professores que constituem uma pequena equipe que assessorou, no 
caso, o Governo, na elaboração dessa proposta, não constitui garan
tia suficiente para que a proposta ·c:ornsponda às exigências nacio
nais. 

A experiência legislativa do Brasil tem provado de forma · 
exuberante que o processo legislativo nunca é sacrificado impune
mente. Um 'último·. exemplo de que podemos lançar mão. neste 
.momento, é o da aprovação do Código Penal, elaborado por juristas 
insignes, promulgado ao tempo cm. que ocupava o Ministério d~ Jus
tiça um professor de Direito, dirctor de Faculdade de Direito c Rei
tor de Universidade. Mas aquele Código, como essa proposta de 
emenda constitucional, foram-elaborados secretamente, de forma 

· reservada c sigilosa, pelo Executivo .. 

O Sr. Petrônlo Portella (ARENA- PI)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Qual foi a 
conseqUência? O novo'Código Penal deveria entrar cm vigor cm 19 

de janeiro de 1970. O próprio Governo tomou a iniciativa de pedir 
que a vigência fosse adiada para janeiro de 1971 c, depois, para ja
neiro de 1972; depois, para janeiro de 1973. Depois, foi o Líder do 
Governo na Câmara dos Deputados que fez igual proposta, para en
trar em vigor em 1975 c, afinal, numa proposta feita pela Oposição, 
decidiu-se que esse novo Código Penal, ,elaborado pelos técnicos cm 
segredo e cm sigilo, só entrasse cm vigor conjuntamente com o novo 
Código de Processo Penal, isto é, sem data certa. E esse Código jã re
cebeu inúmeras emendas, que o aperfeiçoaram, antes de entrar cm vi
gor. Estã aí um exemplo. Não hã nada, Sr. Presidente, que substitua 
o debate, o diãlogo, a consulta aos sctorcs especializados, para uma 
decisão dessa importância. Esta é a verdadeira segurança nacional; c 
não a outra. 

Ouçd, com prazer, o aparte de V. Ex•, Senador Pctrônio 
Portclla. 

O Sr. Petrônio·fortella (ARENA- PI)- Parece que V. Ex• cs; 
quccc os fatos. Sabe V. Ex• que foi fundado, exatamcntc, em estudo 
feito pelo Poder Judic1ãrio, pela cúpula do Poder Judiciãrio, que o 
Governo vem preparando o projeto. E o Supremo Tribunal Federal, 
ao proceder aos estudos, fê-lo calcado também em experiências ou
tras, inclusive dos Tribunais Regionais c de quantas autoridades se
jam rcsponsãvcis pelo funcionamento da Justiça no nosso País. Sabe 
V; Ex• muito bem que hã muito tempo esse problema se discute no 

· País, c a circunstância de haver pratiçamcnte um esboço por parte do 
Su.prcmo Tribunal Federal jã seria algum dado suficiente para que os 
Partidos políticos pudessem estudar o assunto, dar suas idéias, ofere
cer seus subsídios ao seu aperfeiçoamento. De maneira que, além do 
mais; nós vamos discutir dentro dos prazos que ,a Constituição nos 
atribui; nós não estamos fora dos prazos, vamos segui-los c essa é· 
uma história que, não obstante não se encontrar, especificamente, no· 
âmbito. do Poder Legislativo, se vem arrastando cm estudos 

. aprofundados, por parte do poder competente, aquele que,, 
cxistcncialnicnte. sofre as agruras. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Disse V. Ex•' 
que o Supremo Tribunal Federal preparou um esboço c1dcpois de ou-' 
vir os Tribunais de Justiça c os demais órgãos da Justiça, o que presu
me que esta opinião represente o pensamento da Justiça brasileira. 

Ora, cu acabo de apontar, ... 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS) ..... V. Ex• me permite um 
I 

aparte? . 1 
I 

O SR. FRANCOMONTORO (MDB- SP)- ... nobre Líder 
Pctrõnio Portclla, a opinião dos ,il'ribunais de Justiça de São Pauto; 
Rio de Janeiro. Rio Grande do Sul, possivclmcntc'dc,outros Esta· 
~os. Mas cssc5, por. unanimidade, se manifestaram radicalmente con· 
trârios a uma das propostas que, segundo anúncio feito pela imprcn· 
~a~ intcgrarã ii ptoposta de reforma constitucional, que é a reforma 
!lo T:ribunal de Alçada ... 

O Sr. Petrônlo Portella'(ARENA..,... PI)- V. Ex• me permite? 
. i .· 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- ... o que mostra 
permita-me que responda às observações de V. Ex• - Sr. 

Presidente c Srs. Senadores, que a matéria nil.o representa o pensa
mento .da Justiça. Num dos seus pontos fundamentais, a opinião 
expressa cm sentido contrârio c, mais do que isso, o que o Supremo 
Tribunal Federal fez nil.o foi a elaboração de uma propósta ou de um 
esboço de proposta, mas, sim, um diagnóstico, c o enviou à Prcsidên· 
cia da República. Foi o próprio Governo que, através do seu 
Procurador-Geral, do Ministério da Justiça c de outros órgãos, 
elaborou uma proposta que scrâ, · agora, remetida ao Senhor 
Presidente da República que, afinal. dccidirâ sobre o assunto. Mas, o 
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que propusemos - nobre Li der Pctrônio Poriclla, V. Ex• não estava, 
no inicio de nossas palavras c, por este motivo, desejo tornar claro o 
sentido da nossa intervenção - o que pedimos é que o Governo pro· 
ceda em relação a essa proposta, da mesma maneira como o fez cm 
relação a outros códigos. Feita a minuta, acertado o projeto que o 
Governo considera melhor, que ele ouça a Ordem dos Advogados c. 
os Tribunais de Justiça dos Estados, para que com esse diâlogo se 
possa conhecer melhor· o pensamento daqueles que lidam com o 
problema, pensamento que é, hoje, claramente dividido: se alguns· 
pensam em sentido favorãvcl à extinção pos Tribunais de Alçada, os. 
Tribunais de Justiça de todos os Estados em que esses 'Tribunais de 
Alçada funcionam estão se manifestando, e por unanimidade, 
contrariamente à medida proposta. 

O Sr. Petrônlo Portella (ARENA- PI)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. FRÃNCO MONTORO (MDB - SP) - Com muito 
prazer. 

O Sr. Petrônio Portelia (ARENA - PI) - Tenho a impressão 
de que o que' vem de dizer V. Ex•, pretendendo invalidar o que foi· 
por mim asseverado, não procede ... 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Se houver 
acordo, tanto melhor. 

O Sr. Petrônio Portella (ÃREN A- PI)- ... porque cu não diS· 
se, em nenhum momento, que o Supremo Tribunal Federal re· 
presentou o consenso dos órgãos da Justiça deste País, até porque, 
ouvindo todos, evidentemente que não se chega à unanimidade. 

O SR. FRANCO MONTO R(,) (MDB - SP)- Então não se 
ouve ninguém? 

O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI) - Eu não disse isso. 
Ao contrâriq ... 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP).- Deve-se ouvir! 

O Sr. Petrônio Portella .( (ARENA - PI) - Vou provar, 
trazendo, inclusive a este Plenário, expressões do próprio Supremo 
Tribunal Federal, esclarecendo que ouviu órgãos compet&ntes da Jus
tiça, que opinaram sobre a matéria. O que quero, com isso, 
significar, é que em verdade a circunstância de tribunais de São 
Paulo ou do Rio o'rande do Sul opinarem em sentido contrârio não 
invalida a nossa tese; e nós não estllmos, evidentemente; examinando. 
caso de sentido meramente regional. Quando um problema tiver esse 
sentido meramente regional, sobre ele nos debruçaremos para, à luz· 
dessas realidades, podermos estudâ-lo. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Quero apenas 
lembrar que não se trata de manifestação regional; porque se trata de 
itodas as regiões onde hã o Tribunal de Alçada. 

De qualquer maneira, o que não parece razoâvcl é que a matéria 
venha ao Congresso dentro do prazo constitucional; que é de 
sessenta dias, dentro do qual teremos que tomar uma decisão 
definitiva sobre a mesma, sendo que esse período é marcado ainda 
pela campanha eleitoral, que estâ obrigando os parlamentares a per· 
manecerem em seus Estados, a dedicarem boa parte do seu tempo à 
campanha eleitoral, pela sua significação nacional. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- V. Ex• me permite um 
aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Ouço o nobre 
Senador Paulo Brossard. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) - e verdade que o Su· 
premo Tribunal Federal fez o que ele mesmo chamou de 
diagnóstico ... 

O Sr. P!!trônlo Portella (ARENA- PI)- O que é mais impor· 
tante do que um esboço. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Mas é outra 
coisa. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- O Suptemo Tribunal fez 
·o que ele denominou de um diagnóstico... ' 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Foi o nome 
.dado pelo Tribunal. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) - Diagnóstico esse que, 
por sinal, a Nação não conhece; não foi publicado. 

· O Sr. Petrônlo Portella (ARENA- PI)- Foi. O diagnóstico 
foi; eu, inclusive, tenho um exemplar da Imprensa Nacional, se não 
me falha a memória. 

. O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Eu confesso minha igno-
rância. V. Ex• serã um privilegiado. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Eu gostaria da 
indicação de número e pãgina desse exemplar, porque eu também 
não tive conhecimento. 

(Cruzam-se apartes.) 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Permitam-me 
V. Ex•s. Conversando com membros da Justiça, disseram eles que 

. não divulgavam porque se tratava de um assunto oferecido à Presi
dência da República, a esta é que cabia fazer a divulgação, GUe não 
foi feita. 

O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI) - Eu examinerai o 
assunto. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) -.Desde jã aceito e agra
deço ... 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Pode ser que 
estejamos errados. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Mas, o que cu queria 
dizer era que o Supremo Tribunal Federal tinha feito um trabalho 
prévio que ele mesmo chamou de diagnóstico, mas, ainda hã pouco, 
este mês, o Presidente do Tribunal deixou claro, falando à Imprensa, 
que o Supremo não tinha responsabilidade com o p~Ójeto que estava 
sendo elaborado. Podem ter sido aproveitadas as idéias, mas o 
projeto não traz a autoridade, a responsabilidade da mais alta Corte 
da Nação. 

O Sr. Petrônio Portella (ARENA- PI)- V. Ex• me permite?. 
(Assentimento do orador.) Eu endosso inteiramente as declarações do 
Senador Paulo Brossard e fui muito cauteloso no falar sobre o 
assunto; falei até em esboço e me retificaram para diagnóstico, que 
considero até muito mais importante, porque um estudo muito mais 
'aprofundado. O certo é o seguinte: é que o documento scrâ, inegavcl
:mente, de responsabilidade do Poder Executivo, que tem a 
assistência, diríamos assim, de um Ministro do Supremo Tribunal 
Federal que, em última instância, não cstâ presente nem mesmo 
·numa condição, digamos oficial, mas oficiosa, o que, de um certo 
modo, também constitui uma presença. O certo é que o Supremo Tri
bunal Federal, nesse diagnóstico, ouviu órgãos interessados da 
Justiça, e foi fundado exatamentc neles que esse diagnóstico foi 
levado à consideração do Poder Executivo. E acrescento mais a 
V, Ex•s que não creio que o Executivo fosse preparar um projeto di
.vorciado do diagnóstico, até porque o primeiro que rejeitaria o pro
jeto haveria de ser aquele que assiste o Executivo nessa tarefa de ela
boração, que é o preclaro Ministro Alckmin, por sinal do glorioso 
Estado de Silo Paulo. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves. Fazendo soar a 
campainha.) - Solicito ao nobre orador concluir o seu pronuncia·· 
mente. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Sr. Presidente, 
parece que o debute tornou claro que matéria dcss~ gravidade susJ:ita 
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con\fovérsias como as que acabam de ser indicadas c que não silo de 
carátcr pessoal ... 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- E nem partidãrio. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - ... c nem 
partidário. Aqui ouvimos representantes da ARENA transmitindo 
pensamento do seu Estado, contrário à extinção dos Tribunais de 
Alçada. E a manifestação aqui trazida, unânime, de Tribunais de Jus
tiça como de São Paulo, Rio G~ande do Sul, Rio de Janeiro, revelam 
que a matéria é realmente séria e grave. Q fato de se pedir um debate 
não significa que se diminua a importância, a seriedade de prop~sito 
do Govcrno,'mas é que lci.não se faz, apenas, com boa intenção e 
com a palavra de um homem de valor. A lei tem uma elaboração 
necessariamente comunitária, com a participação de todos os setorcs 
interessados no seu estudo. · 

O Sr. Petrônio Portella (ARENA- PI)- Peço p,ermissão ao 
Sr. Presidente porque é um assunto de suma importância.~ simples
mente para levar à consideração dos Srs. Senadores uma publicação 
da responsabilidade do Supremo Tribunal Federal: Reforma do Po
der Judiciário, sob o título "Diagnóstico". Evidente, é a Súmula, o 
que não podia deixar de ser, porque a reforma cm si inclui mais de 
um'a dezena de volumes. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP) -V. Ex•, como 
tlder, acaba de rcccOcr; nós receberemos oportunamente. Agrade
ceremos a remessa do "Diagnóstico"; não do esboço de emenda 
constitucional elaborado; é o resumo do diagnóstico - como estou 
s~do ipf~~ado f!UC chegou às, mãos de V. Ex• 

O f:)r. Petrônio Portella (ARENA- PI)- (Fora do microfone) 
... rJtatamcntc pelo tamanho; mas não diz que é resumo, diz: 
"~;)!agnóstico". · 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Se V. Ex• falou 
em 25 volumes e este é um pequeno folheto ... 

O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI) - V. Ex• sabe que 
geralmente se faz uma súmula daquelas idéias gerais que represen
tam, às vezes, muito mais. Nós não temos tempo de ler dezenas devo
lumes. Às vezes, quando um assunto nos interessa, aquela súmula 
nos remete para um estudo mais aprofundado de uma matéria especí
fica. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - De qualquer 
forma, agradecemos a remessa qo resumo, da slntcsc 011 do diagnósii~ 
co, na sua totalidade, que, a partir deste momento, passará a ser de 
nosso conhecimento, também. 

Mas, o que se pede, Sr. Presidente, é coisa diferente: é que no 
processo legislativo, que supõe a integração, no seu debate, de todos 
os setores da comunidade interessados no problema e capacitados pa
ra dar a sua contribuição, estes tenham oportunidade de fazê-lo. 

. Para isso, só há um meio: é a consulta a ser feita pelo próprio 
Governo, que deveria publicar a sua proposta de emenda, ouvir os 
diversos Tribunais de Justiça, ouvir a Ordem dos Advogados, que 
são entidad!!s constitucionalmente capacitadas para esta contribui
ção, e, afinal, depois de feito o debate, remetida a matéria a esta Casa 
para que se possa votar uma reforma Judiciária que atenda aos reais 
interesses da população brasileira. 

É este o apelo que, em nome do Movimento Democrático Brasi
leiro, dirigimos ao Senhor Presidente da República e ao Sr. Ministro 
da Justiça, tendo em vista os altos propósitos e a gravidade das solu
ções a serem decididas em relação a esta matéria. Que se faça este diz
logo, esta consulta aos órgãos que podem e querem contribuir para o 
aperfeiçoamento de uma lei fundamental ao desenvolvimento jurídi
co e político do Pais. 

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

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador José Lindoso . 

.. ·~b~~,;.r, 
•• • r · · 

O SR'. JOSt LINDOSO (ARENA - AM. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ocupo a tribuna do Senado para uma comunicação que, como 
representante do Amazonas, muito me entristece. 

O meu Estado se cobriu de luto, ontem, com· o enterro c,. o
sepultamento do venerando Comendador Agesilau Gonçalves de 
Araújo, uma das figuras de maior tradição e que tinha a maior Som!! 
de serviços prestados à região. Descendente de uma ilustre famOi'a de 
comerciantes que desde o século passado laborou no Amazonas, o 
Comendador Agcsilau de Araújo era filho do hoje legendário 
Comendador J.G. de Araújo c de sua virtuosa esposa, D. Maria Ade-
laide da Silva Araújo. . 

Ele, nos idos de 1870, fundara, no Amazonas, os Armazém• 
Rosas, organização empresarial que sofreu alterações contratuais 
mas que se fixou na história das atividadcs económicas como a. 
Organização ·J.G. Araújo, a qual prosperou no perlodo da b~r~a-. 
cha. E se prosperou largamente no período da tlorracba, foi no 
período dificil da crise cconômica, decorrente da queda desse 
produto, que JG de Araújo colaborou na sustentação econômica do 
interior do Estado, apoiando os homens que labutavam no interior 
amazonense. 

~ lendária a atuação nessa época, com o apoio do venerando 
Comendador JG de Araújo à Ordem Salc:siana, que trabalhav.a naa 
regiões do Alto Rio Negro e que, carente de recursos, buscava 
naquela empresa os elementos para sustentar a sua ação de cateque
se, de cristianização. 

Agesilau Araújo descendia dessa estipe de empresários, 
multiplicar.do a sua atuação de comerciante com a de promotor do 
bem público, com a de colaborador generoso das. obras sociais e com 
a de estimulador das Artes e das Letras. 

A sua existência decorreu pontilhada de luminosas realizações. 
Português de nascimento, recebera o título de Cidadão do 
Amazonas, sob o calor popular. Foi ex-Provedor da Santa Casa de 
Misericórdia, ex-Presidente da Assembléia-Geral da vencranda 
Associação Comercial do Amazonas, cujo magnífico edifício, erigido 
na nossa Capital, era planta de um dos seus irmãos, o ex-Deputado 
Aloisio Araújo; ex-Presidente da Comunidade Portuguesa do 
Amazonas, constitui-se num líder prestigioso da numerosa e querida 
colônia lusitana. 

Na proclamação de seus méritos de formosura moral, de 
solidariedade e de inteligência, de beleza e de vida espiritual, falam 
os títulos honoríficos que recebera. Não era só o titulo de Cidadão 
do Amazonas, mas a solar comenda da Ordem do Santo Sepulcro, 
do Vaticano; a comenda de tanta delicadeza como a da Ordem ~ 
Cristo, em Portugal; e a de Cavaleiro da Ordem de São Leopoldo, da 
Bélgica. 

Representara durante muitos anos, como cônsul, a Bélgica no 
Amazonas. 

A grande figura que desapareceu, ontem, cm Manaus e enlutou 
a comunidade amazonense, dirigiu um grupo empresarial sólido, do 
qual constam firmas como: J.G. Araújo e Cia. Ltda.; J.G Importa
ção e Exportação Ltda.; Sociedade de Transporte e Comércio Ltda.; 
Cia. Amazonas Importadora - CIMAZA; a empresa Jutal SfA, o 
que demonstra clarividência do seu espírito e a sua tenacidade. 

A morte que ora pranteamos com emoção em nome do mea,po
vo era ontem chorada em todas as ruas de Manaus. O Comendador 
Agesilau Araújo era pai do já falecido 'Felipe Augusto Souza de 
Araújo, casado com a Exm• Sr• O. Consuelo Rodrigues de Araújo, 
de Joaquim Frederico Souza de Araújo, também falecid~, casado 
com a Sr• Esmeralda Coelho de Araújo; c Agesilau de Araújo Filho, 
casado com a Exm• Sr• D. Lourdes Baird Araújo Filho, de Renato 
Araújo, artista primoroso, casado com D. Denize Montczuma de 
Araújo; O. Maria Tereza Souza de Araújo Rodrigues Nunes, casada 
com o Dr. Antônio Rodrigues Nunes, que com brilho servia à 
diplomacia portuguesa; Maria da Graça de Araújo Barbosa, casada 
com o comerciante José Barbosa Neto; e Maria do Carmo Araújo 
Stalkmcr, casada com o comerciante Sr. Henry Stalkmcr, todos 

- __ __________..... 
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exercitando atividades nas mais diversas regiões, dentro e fora do 
Brasil. 

Um dos líderes do grupo J.G. de Araújo, a segunda pessoa no 
comandamento dos negócios do Comendador J.G. de Araújo, era 
atualmente o Dr. Jayme Bitencourt de Araújo, que foi parlamentar 
no Amazonas. Exercitando na Câmara a cadeira de Deputado, 
revelou, pela sua inteligência, uma extraordinária capacidade de 
servir ao Estado e à sua gente. 

O Amazonas, pela minha voz, nesta tarde, transmite à Nação o 
seu pesar, c manifesta à fam!lia enlutada a sua solidariedade. (Muito 
bem!) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

José Guiomard - José Esteves - Fausto Castelo-Branco -
Domício Gondim - Arnon de Mcllo - Luiz Viana - Dirceu 
Cardoso - Eurico Rezcndc - João Calmon - Roberto Saturnino 
- Nelson Carneiro - Orestes Quércia - Leite Chaves - Daniel 
Kriegcr. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - A Presidência 
convoca Sessão Extraordinária a realizar-se hoje, às I 8 horas c 30 
minutos, destinada à apreciação dos Projetes de Resolução nYs 89, 
90,91 c 93, de 1976. 

Em conseqUência, a Sessão Conjunta, anteriormente convocada 
para as 18 horas c 30 minutos, fica transferida para as 19 horas. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Sobre a mesa, 
comunicação que será lida pelo Sr. !9-Secrctário. 

~ lida a seguinte 

Em 21 de setembro de 1976. 

Senhor Presidente: 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que me 
ausentarei do País a partir de 22 do corrente, a fim de participar da 
Delegação do Congresso Nacional à 63•. Conferência Interparlamen
tar a realizar-se em Madri, de 23 do corrente a (9 de outubro de I 976. 

Atenciosas saudações.- Alexandre Costa. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - A Presidência fica 
ciente. 

Sobre a mesa, ofício que serâ lido pelo Sr. ]9-Secretário. 

~ lido o seguinte 

OFICIO N9 101/76 

Brasília, I 7 de setembro de I 976. 

A Sua Excelência o Senhor Senador Magalhães Pinto 
Digníssimo Presidente do Congresso Nacional 

Senhor Presidente: 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que o 
Deputado Milton Steinbruch foi indicado por esta Liderança para 
substituir o Deputado Brígido Tinoco na Comissão Mista incumbida 
do estudo e parecer sobre a Mensagem n9 66/76-CN (Decreto-Lei 
n9 1.477, de 26 de agosto de 1976). 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência 
protestos de estima e consideração.- Laerte VIeira, Líder do MDB. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Será feita a subs
tituição solicitada. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 19-
Sccretârio. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N9 481, DE 1976 

Senhor Presidente: 

Requeiro nos termos regimentais a transcrição, nos Anais do 
Senado Federal, do editorial intitulado "A Prática da Democracia", 
publicado no jornal O Globo, em 21 de setembro de 1976: 

Sala das Sessões, 21 de setembro de 1976.- Vasconcelos Torres. 

REQUERIMENTO N9 480, DE 1976 

Senhor Presidente: 

Requeiro nos termos regimentais a transcrição, nos Anais do 
Senado Federal, da entrevista concedida a jornalistas brasileiros pelo 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, General Ernesto 
Gcisel, durante sua recente visita ao Japão, c publicada no jornal O 
Globo, em-2·1 de setembro do corrente. 

Sala das Sessões, 21 de setembro de 1976.- Vasconcelos Torres. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Na forma 
regimental, os requerimentos lidos serão submetidos ao exame da 
Comissão Diretora. (Pausa.) 

Sobre a mesa, projetes de lei que serão lidos pelo Sr. I 9-

Secretário. · 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 238, 
DE 1976-COMPI.EMENTAR 

Inclui os contribuintes individuais da Previdência no Plano 
de Integração Social, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. J9 São feitas no texto da Lei Complementar n9 7, de 7 de 

setembro de 1970, as seguintes alterações: 

"Nova rcdação para o caput c para o parâgrafo 19 do 
art. IY, e para o caput do art. 29, nestes termos: 

Art. J9 ~ instituído, na forma prevista nesta Lei, o 
Programa de Integração Social, destinado a promover a inte
gração do contribuinte da Previdência Social na vida e no 
desenvolvimento das empresas. 

§ I9 Par~ os fins desta Lei, entende-se por empresa a 
pessoa jurídica, nos termos da legislação do Imposto de Ren
da e por contribuinte da Previdência Social: o empregado de 
empresas; o trabalhador avulso, sem vínculo cmprcgatício re
gular com uma só organização; o trabalhador autónomo; o 
segurador empregador; o segurado facultativo; e o contri
buinte em dobro; 

I - as categorias de contribuintes mencionados neste 
parágrafo correspondem às de idênticas denominações na 
legislação previdenciária. · · 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••••••••••••• o 

Art. 29 O Programa de que trata o artigo anterior scrâ 
executado mediante Fundo de Participação, constituído por 
depósitos efctuados pelas empresas c pelos contribuintes 
individuais relacionados no parâgrafo I 9 do art. I 9 desta 
Lei." 
O 00 O 0 O o 00 O 0 O 00 000 O O O 000 O 00 0 O 0 00 O O 00 0 O 0 O 0 00 00 I O O O O O 0 O 

"Inclusão de parâgrafo entre os parágrafos 49 e 59 do 
art. 39, passando a 69 o atual parágrafo 59, assim redigido: 

§59 O trabalhador autónomo, o segurador empregador, 
o segurado fw:ultativo c o contribuinte em dobro coniri
buirão para o Fundo de Participação a que se refere este 
artigo, na base de um acréscimo sobre o respectivo 
recolhimento mensal que estejam fazendo aos cofres da 
Previdência. 
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1 - a contribuição prevista neste parágrafo será fixada 
na regulamentação desta lei, não podendo ultrapassar o teto 
de 3% da importância sobre a qual será calculada," 
• • • •• • ' •••••••••••••••••• o ••••••••• o. o. o ••• o ••••• o •• 

Art. 29 A Caixa Económica Federal fará, no prazo de noventa 
(90) dias, as modificações necessárias do Regulamento do Fundo de 
Participação, de que trata a Lei Complementar n9 7/70, nos termos 
da atribuição que lhe foi conferida no art. 11 do referido Diploma. 

Art. 39 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

J ustificac;ào 

O que ora proponho, se aprovado for, marcará um passo à fren
te, uma nova etapa, no longo e difícil processo da montagem no País 
do amplo, flexível e justo sistema de seguridade social, coincidente 
com o nosso conceito de interesse público. 

Toda a legislação relacionada com o trabalho e com o bem estar 
social no Brasil vem sendo implantada e aperfeiçoada, ao longo do 
tempo, sob a influência predominante de duas idéias básicas. A 
primeira, consistiria no próprio objetivo permanente de valorizar e 
dignificar o trabalho e o trabalhador, de todos os modos possíveis. 
Estabelecer uma justa relação entre o esforço e o tempo investidos 
pelo trabalhador em qualquer tipo de trabalho útil à coletividade e as 
garantias e compensações materiais a que ele, por lei, tem ou terá 
direito. 

Mas, o direito que se vem procurando oferecer ao trabalhador 
não se prende a um suposto pagamento que a sociedade lhe faz pelo 
simples aluguel de sua força de trabalho. 

Seres humanos não são animais de serviço. E os direitos 
existenciais de todos eles, de todos nós, não se medem por algumas 
cifras, ou números- correspondentes que são, observe-se à possibili
dade que a todos deve ser oferecida de uma realização plena como 
pessoa. 

Temos então, aqui, a segunda idéia, o segundo princípio ins
pirador de nossas sucessivas leis de natureza social. Refiro-me ao 
esforço constante que os legisladores vêm fazendo para abolir privilé
gios, para desfazer discriminações de toda ordem - qualquer que 
seja o grau em que se manifestem - finalmente, ao propósito de des
compartimentalizar classes ou categorias profissionais, tentando-se 
aproximar, no possível, o conjunto de conquistas sociais já alca~ça
das pelos diferentes grupos coexistentes, na figura de um sistema de 
vasos comunicantes. 

Tenta-se assim consolidar o que se chamaria, com proprie
dade, de de~ocraci~ social, meta, a meu ver, indispensável, hoje, à 
sobrevivência da própria sociedade capitalista, em qualquer país. 

O Programa de Integração Social (PIS), instituído pela Lei Com
plementar n9 7 f70, tem marcante significado co~o instru~ento de 
importante garantia social. Ao encaminhar o Projeto d~ ~e1 ao C??· 
gresso, em 1970, disse o então Presidente da Repubhca Em1ho 
Médici, na sua Mensagem: 

"A participação de todos no produto nacional, a criação 
de estímulos para a melhoria da remuneração dos trabalha. 
dores, o incremento da poupança individual para a formação 
de património, que garanta a cada brasileiro um futuro 
melhor ... o Programa de Integração Social, que abrirá 
caminho para a organização de uma sociedade aberta, de 
cuja vida e crescimento todos participem ... Governo, empre
sários e empregados se associam, pela conjugação perma
nente de suas forças, de seus recursos e do produto de seu 
trabalho, para um único fim - o de instaurar uma sociedade 
integrada, na qual seja uma realidade, e não um mito, a 
justiça social." 

Essas palavras nos dào, sem dúvida, o exalo alcance do PIS, 
aliás já plenamente atingido nestes seis anos de profícuo funcio
namento do sistema. 

Ago~u. dentro dos mesmos objetivos básicos do Programa, bus
cundo upenas ampliur sua abrangência, venho propor que, além dos 
empregados de empresas: também os chamados contribuintes indi
'iduais do INPS participem do PIS . 

Haveria contra-indicações nisso? Quais? Na força de trabalho 
do País não estão, apenas, os empregados de empresas. Tão trabalha
dores c tão bn1sileiros quanto eles encontram-se, também, os mi
lhares de "trabalhadores autónomos", de "segurados empre~ 
gadores", de "segurados facultativos" e de "contribuintes em 
dobro", que cumprem com pontualidade os compromissos que 
assumiram com o nosso principal organismo previdenciário. 

Todos eles trabalham e, porque trabalham, contribuem para a 
Previdência Social, dentro de normas legais estabelecidas. Por que, 
então, não lhes estender, também, os benefícios do PIS, já assegu
rados aos que têm vínculos empregatícios com empresas? 

Não seria, no caso, qualquer benesse. O custeio seria feito pelo 
próprio interessado, dentro do velho e ainda válido processo que 
garante o equilíbrio e a sobrevivência dos benefícios sociais. Refiro
me à dinâmica do mutualismo que consiste em que muitos paguem, 
para que um número menor de pessoas, simultaneamente, aufira os 
benefícios gerados pelos recursos provenientes das contribuições 
arrecadadas. 

Existe no assunto, evidentemente, um aspecto técnico-finan
ceiro específico relacionado com a montagem do mecanismo. de 
custeio, indispensável à definição e à objetivação a que o Projeto 
visa. Que a própria Caixa Econõmica, pois, gestora do PIS, estabe
leça em ·tempo hábil, critérios e percentuais que consid.ere 
adequados, na área de competência que já ocupa no assunto, por Im
posição legal. 

Ai estão, pois, minhas razões e as apresento, confiante, como 
sempre, na extrema sensibilidade dos Senhores Senadores a temas 
como este, que envolvem, de um modo claro e diret'o, o interesse res
peitável e simpático de alguns milhões de patrícios. 

Sala das Sessões, 21 de setembro de 1976.- Vasconcelos Torres. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI COMPLEMENTAR N97, DE 7 DE SETEMBRO DE 1970 

Institui o l'rograma de Integração Social, e dá outras pro
'idências. 

O Presidente da República, 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e em sanciono a 
seguinte Lei Complementar: 

Art. J9 É instituído, na forma prevista nesta Lei, o Programa 
de Integração Social, destinado a promover a integração do em
pregado na vida e no desenvolvimento das empresas. 

~ 19 Para os fins desta Lei, entende-se por empresa a pessoa ju
rídica, nos termos da legislação do Imposto de Renda, e por em
pregado todo aquele assim definido pela legislação trabalhista. 

§ 29 A participação dos trabalhadores avulsos, assim definidos 
os que prestam serviços a diversas empresas, sem relação emprega
tida, no Programa de Integração Social, far-se-â nos termos do Re
gulamento a ser baixado, de acordo com o artigo li desta Lei. 

Art. 29 O Programa de que trata o artigo anterior serâ exe
cutado mediante Fundo de Participação, constituído por depósitos 
efetuados pelas empresas na Caixa Económica Federal. 

Parágrafo único. A Caixa Económica Federal poderá celebrar 
convênios com estabelecimentos da rede bancária nacional, para o 
lim de receber os depósitos a que se refere este artigo. 

Art. 39 O Fundo de Participação será constituído por duas par
celas: 

a) a primeira, mediante deduçilo do Imposto de Renda devido, 
na t'orma estabelecida no§ (9, deste artigo, processando-se o seu re
colhimento ao Fundo juntamente com o pagamento do Imposto de 
Renda; 
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b) a segunda, com recursos· próprios da empresa, calculados 
com base no faturamento, como segue: 

I) no exercício de 1971,0,15%; 
2) no exercício de 1972, 0,25% 
3) no exercício de 1973, 0,40%; 
4) no exercício de 1974 e subseqUente, 0,50%. 
§ 19 A dedução a que se refere a alínea a deste artigo será feita 

sem prejuízo do direito de utilização dos incentivos fiscais previstos 
na legislação em vigor e calculada com base no valor do Imposto de 
Renda devido, nas seguintes proporções: 

a) no exercício de 1971 . . . . . . . . . . .. .. . .. . . .. .. . .. . .. . 2% 
b) no exercício de 1972 . .'.. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 3% 
c) no exercício de 1973 e subseqUentes . . . . . . . . . . . . . . . . . 5% 

§ 29 As instituições financeiras, sociedades seguradoras e 
outras empresas que não realizam operações de vendas de merca· 
dorias participarão do Programa de Integração Social com uma con· 
tribuiçào ao Fundo de Participação de recursos próprios de valor 
idêntico do que for apurado na forma do parágrafo anterior. · 

§ 39 As empresas que a título de incentivos fiscais estejam 
isentas, ou venham a ser isentadas, do pagamento do Imposto de 
Renda, contribuirão para o Fundo de Participação, na base de 
cálculo como se aquele tributo fosse devido, obedecidas as percen· 
tagens previstas neste artigo. 

§ 49 As entidades de fins não lucrativos, que tenham emprega. 
dos assim definidos pela Legislação Trabalhista, contribuirão para ·O 

Fundo na forma da lei. 
§ 59 A Caixa Económica Federal resolverá os casos omissos, 

de acordo com os critérios fixados pelo Conselho Monetário 

Com efeito, mal passadas as conseqUências do episódio que se 
convencionou chamar de a "contaminação generalizada do 
macarrão"' eis que somos surpreendidos pela notícia ~e que até o 
sorvete vendido à população era inadequado para o consumo 
público. 

Em São Paulo (segundo noticiou a imp~ensa de todo ó País), de 
170 umo~tras de sorvetes, recolhidos pela Secretaria de Saúde em 
cerca de 50 fábricas, para exame do Instituto Adolfo Lutz, mais da 
metade fõi condenada por contaminação, uso de corantes e 

· rotulagem indevida. 
As crianças que tomam, que consomem esses produtos conta· 

minados, não têm, evidentemente, outra defesa para a sua saúde que 
não as medidas saneadoras que eventualmente venham a ser 
tomadas pelo poder público. 

Dai a indispen~abilidade de ser adotada a medida preconizada 
no presente projeto de lei que, não só proíbe o uso de corantes em 
.quaisquer produtos industrializados destinados ao consumo alimen· 
lar público, como prevê multas pecuniárias pesadas para os infra· 
tores, além de apreensão dos produtos fabricados em desacordo com 
o disposto nu proposição. 

Sala das Sessões, em 21 de setembro de 1976. - Vasconcelos 
Torres. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Ecorlomia, de 
Saúde e de Finanças. I 

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 240, DE 1976 

Altera a redação do§ 19, do art. 29, da Consolidação das 
Leis do Trabalho. 

Nacional. O Congresso Nacional decreta: 

................................. · · ............. · •......... Art. 19 O § J9 do art. 29, da Consolidação das Leis do 
·• · • · · · · · · · · · · · · · · · · . · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . . Trabalho, passa a vigorar com a seguinte redação: 

•• o •••••••••••••••••••••••• 00 ••••••••••••••••••• '.o ••••••• 

Art. 11. Dentro de 120 (cento e vinte) dias, a contar da vigên· 
.cia desta Lei, a Caixa Económica Federal subm~terá à aprovação do 
Conselho Monetário Nacional o regulamento do Fundo, fixando as 
normas para o recolhimento e a distribuição dos recursos, assim 
como as diretrizes e os critérios para a sua aplicação. 
•••••••••••••••••••••••••••••••• o ••••••••••••••••••••• o';' •• 

O o o o 0000 o o 00 o 00 0 0 00 00 O 0000 O O 00 O O O 00 0 O 00 0000 I O O 0 O O O O O O O O O O O o 

00 0 0 00 o o 0 0 00 00 0 00 0000 o 00 00 O O 00 000 O O I 00 0 00 O O 0 O O O 0 O O 0,0 O O O 0 O o o 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação 
Social, de Economia e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 239, DE 1976 
Dispõe sobre a proibição do uso de corantes nos alimentos 

industrializados, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. J9 ~ proibido o uso de corantes artificiais nos alimentos 
industrializados destinados ao consumo público. 

Art. 29 As infrações ao disposto nesta lei serão punidas com 
multa pecuniária de valor entre CrS 5.000,00 e CrS IOO.QOO,OO e 
apreensão dos produtos alimentícios. 

Art. 39 O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
sessenta (60) dias, contados da publicação, dispondo especialmente 
sobre a fiscalização e aplicação das penas previstas no artigo anterior. 

Art. 49 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

J ustificaçào 

Em que pesem os avanços tecnológicos e todo o aparato que 
configura o chamado desenvolvimento, as populações e particular· 
mente os consumidores de produtos alimentícios industrializados 
estilo, cada vez mais, à mercê da falta de escrúpulo e da ambição de 
certos industriais ou comerciantes. 

"Af'*:--29 ...................................... . 
••••••••••••• o ••••••••••• o ••• o o ••••• o •••••••••••••••• 

§ 19 ·Equiparam-se ao empregador, para os efeitos 
exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, as 
instituições de beneficência, as associações recreativas ou 
outras instituições sem fins lucrativos, assim como as embai· 
xadas, consulados, agências e escritórios de Estados 
estrangeiros, e as organizações internacionais que admitirem 
trabalhadores como empregados. 

•••••••••••••••••••••••• o •••••••••••••• o ••••••••• 

••••••••• o ••••••••••••• ·: ••••• o ••••••••••••••••••• o 

Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data dcsua publicação. 
Art. 39 Revogam·se as disposições em contrário. 

Justificação 

O consenso doutrinário, em· que se integram as opiniões dos 
·mais abalizados internacionalistas modernos, nacionais e estran· 
geiros, já não aceita o conceito absoluto da imunidade de jurisdição 
estatal. 

Nesse tema, prevalece a distinção básica entre tipos de ativi
dades desenvolvidas pelo Estado, sejam as de jure imperii, sejam as 
de jure gestlonls. 

No primeiro caso, depara·se com o exercício da soberania, 
quando o Estado aparece como titular do poder público, visando a 
consecução de um interesse eminentemente politico. Em tal passo, 
não hã como discutir a imunidade de jurisdição, uma vez que o 
lmperlum é apanágio da independência estatal, estando ínsito, pois, 
na natureza da jurisdição. 

Dizer o contrário seria querer submeter um Estudo a outro, ou, 
em outras palavras, tornar o igual juiz do igual, em detrimento do 
direito subjetivo público internacional utinente a cada um, de se 
organizar sem outra ingerência senão a de seus próprios órgãos e no 
seu próprio interesse, 
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Outra, porém, se afigura a situação quando semelhante entidade 
pratica atos de jus gestlonis, despindo-se de suas prerrogativas poiíti· 
cas, para agir como o faz qualquer indivíduo, no terreno das ativi
dades privadas, ao interferir, por exemplo, no comércio inter
nacional, ao se abalançar à difusão cultural, à realização de negócios, 
à aquisição de bens e à contratação de serviços no território sob 
jurisdição de ente similar. Neste caso, certamente, não se opera a 
transubstanciação de personalidade, de pública para privada. 
Ocorre, apenas. que o Estado acreditante renuncia tacitamente aos 
seus privilégios, para poder ingressar na ârea d~ competição .Privada, 
e, dessa forma, viabilizar desenvolta atuação no território do Estado 
acreditado, à guisa de ampliar e diversificar o seu relacionamento 
internacional. De outra maneira não podena proceder, ·sob pena de 
interferência indevida na órbita de soberania de:.um seu igual. 

Importa invocar aqui a lição dos doutos. \ 
Refere, a esse respeito, Hildebrando Accioly ("Tratado de 

Direito Internacional Público", edição Ministério das Relações Exte-
riores, vol. i, pâgs. 227 a 283, n9 330): · 

"Como quer que seja, o que se não pode mais aceitar é a 
doutrina da imunidade absoluta. Um dos poucos países que 
ainda a admitia eram os Estados Unidos da América. Mas, 
em maio de 1952, o Departamento de Estado fez sentir ao 
Ministério da Justiça que os tribunais do país deviam mudar 
a política seguida a esse respeito (carta de 19-V-1952 do 
Consultor Jurídico interino do Departamento de Estado, 
publicada em "The Department of State Bulletin, XXVI, n9 
678, de 23-Vl-1952). Parece que, além dos países soviéticos, 
só a Grã-Bretanha ainda mantém, rigorosamente. a referida 
doutrina." 

Por seu turno, apregoa, incisivamente, Gerson de Britto Mello 
Boson ("Curso de Direito Internacional Público", vol. I, pág. 278): 

"As questões em que se já parte um Estado não podem 
ser levadas aos tribunais ou outro, mas tão-só aos tribunais 
internacionais. E trata-se de imunidade absoluta, enquanto o 
Estado apareça como titular do poder público, não sendo 
possível, assim estar submetido à legislação ou administração 
de outro. Todavia, uma distinção deve ser estabelecida: a 
imunidade resguarda apenas os atas de soberania do Estado 
a tos praticados jure imperii, e não os de mera gestão, pratica: 
d?s jur~ gestionis, como decorrência da participação, cada. 
d1a ma1or, dos Estados no comércio internacional ou da 
aquisição pelos mesmos de bens reais nos territÓrios de 
outros. que admitam tais aquisições. · 

Convém observar que em tais casos o Estado não sofre 
alteração na sua personalidade, que deixaria de ser pública, 
passando a ser privada. Esta alteração constitui absurdo, 
inven~ada para satisfazer posições doutrinárias aprioristicas. 
O que se deve admitir, tanto na ordem interna quanto na 
internacional, como explicação razoável, em vez da escamote
ção lógica, é que o Estado descendo ao campo das competi· 
ções privadas, renuncia tacitamente aos privilégios e imunida
des de que goze enquanto imperium." 

No mesmo sentido a opinião de André Wiess ("Compétence ou 
lncom_pétence des Tribunaux à l'egard des ttats Etrangers", 
Recuell des Cours. 1923, I, págs. 548/549), ao se mostrar contrário ao 
principio da imunidade absoluta, assinalando que a incompetência 
dos tribunais nacionais só se impõe quando o litígio nasce em razão 
de um uto político, d~ um ato que, por sua própria natureza não s~ 
confunde com os que os particulares praticam ou podem praticar na 
vidu quotidiana. 

Posta a quest~10 nesses termos, não sobeja dúvida quanto à sujei
çfio dn Estado estrangeiro à legislaçlio material do país cm cujo 
território munifcstu sua gestão. E, via de conseqUência, também à 
jurisdição respectiva, porquanto não se compreende direito sem tu te· 
la jurisdicional. 

Por isso, afirma judiciosamente Paulo Emilio Ribeiro de Vil~e
na ("in" Revista de Informação Legislativa - Senado Federal, n9 
37, págs. 105/106): 

"A estrutura orgânica da representação diplomática e o 
regime estatutário, em que se incorporam agentes e funcioná
rios públicos estrangeiros, guardam simetria com a posição 
da soberania do Estado estrangeiro. 

A "qualitas juris" do funcionário ou agente, que pratica 
. a tos de r~pre~entação do Estado, desdobra-se na prática de 
?tos de. JUS .•mperll e supõe relação jurídica de natureza 
mternac1onal pública. 

A relação publística o é, portanto, nacional e interna
cionalmente. 

Contrariamente, porém, a tais situações, apontam-se 
aquelas vinculações de natureza contratual, em que os empre
gados ou trabalhadores do Estado estrangeiro não integram 
órgãos nem se acham investidos em função ou cargo público. 

A relação é meramente privada. 
Em tais relações. o Estado estrangeiro empregador com

par:ce no exercício de seu jus imperiii mas pelo jus gestlonis se 
equipara, perante a ordem jurídica ·nacional, aos indivíduos." 

Negar ao empregado contratado por Estado estrangeiro a 
aplicação da lei trabalhista de seu país, desde que a relação se desen
volva no Estado deste, · e a conseqUente proteção jurisdicional, 
signilicaria, em última análise, suprimir a soberania naciom!l. E o 
mesmo se diga em relação ao empregado estrangeiro, uma vez que o 
critério da nacionalidade não vale para discriminar a tutela jurídica 
em apreço aos prestadores de serviço que se encontram sob o mesmo 
regime jurídico. De outra parte, representaria denegação de justiça, 
dada a impossibilidade do servidor se deslocar ·para o exterior em 
busca da prestação jurisdicional de tribunal do Estado empregador. 

Gerson de Britto Mello Boson enfoca muito bem o problema. 
neste tópico: 

"Na a-tualidade, os Estados vêm multiplicando os seta· 
res de suas atividades no território estrangeiro: agências 
comerciais, agências de propaganda e turismo, divulgação de 
sua cultura. de sua língua nacional, de suas instituições, etc. · 
E. por comodidade ou racionalização de serviços, costumam 
agregar tais atividades a órgãos das respectivas legações. Às 
vezes, como fazem os Estados Unidos da América, criam ser
viços especiais de informações, que abrangem todos os seto
res culturais daquele magnifico País, integrados tais serviços 
na sua EnThaixada. São serviços sem nenhuma característica 
de soberania ou império, podendo ser desempenhados por 
quulquer orgunização particular, a quem o Estado queira 
contratar pt1ra prestá-los. 

Nu verdude, conseqUência lógica se impõe: se o Estado 
estwngeiro envia para o desempenho de tais serviços 
funcionúrios de sua nacionalidade, as relações entre estes e o 
Estt1do estrungeiro não podem ser apreciadas pelos tribunais 
locais. Não assim, porém, se o estado estrangeiro contrata 
nt1ciomlis do Estado do território para prestar-lh~ tais servi
ços de nuturez.a privada. Eximir-se das responsabilidades, em 
tais casos, por alegada imunidude de jurisdição, ensejaria 
conseqUências muito graves para o Estado do território. 
Além de. prdigurar-se abuso de direito, verificar-se-ia 
manil'estu denegação de justiça, pela impossibilidade de deslo
car-se o empregado para demandar o Estado estrangeiro 
pcrtinte os tribunais deste. De outro lado, representa-se caso 
típico de "summum jus summa injuria", de vez que o Estado 
estwngeiro arrogar-se-ia como titular de um direito extrema
do ptlrtl esmugtlr os direitos naturais do empregado que lhe 
prestou sutisfatoriamente os serviços desejados. Ademais, 
admitir-sc-ia uo Estado estrangeiro - por escamotcção do 
conceito de imunidade d~ jurisdição - a faculdade d~. 
utruvés de fórmulas contratuais especiais, retirar todas us 
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relações· suas, entaboladas no território do Estado em que 
opera, da jurisdição deste, bastando alegar as imunidades, o 
que i: rematado absurdo, podendo chegar à eliminação da 
soberania local. 

Além de tudo, estaríamos diante de uma potestativida
dc, qc: vez que o Es_tado estrangeiro, agindo como bem enten
desse, fazendo tábUia rasa de toda a legislação do Estado do 
território, ampliando a seu talante o campo material das suas 
imunidades, poderia até mesmo descumprir a co,inezinha 
obrigação de respeitar as leis gerais que compõem a estnJtura 
jurídica do Estado onde viesse a operar." 

Essa a solução emergente do Direito Internacional Público, 
prestigiada pela doutrina e a jurisprudência dos países mais 
evoluídos e consagrada, inclusive, pela "Convenção de Viena sobre 
Reláções Diplomáticas", realizada em 1961, sob os auspícios da 
Organização das Nações Unidas, ·que o Parlamento brasileiro 
aprovou pelo Decreto Legislativo n9 103, de 1964, e o Governo 
promulgou pelo Decreto n9 56.435, de 8 de junho de 1965. 

Reza a referida Convenção: 

"Sem prejuízo dos seus privilégios, todas as pessoas que 
gozem desses privilégios e imunidades deverão respeitar as 
.leis e os regulamentos do Estado acreditado (art. 41, I)." 

"Não obstante o disposto 'no parágrafo 39 deste artigo, o 
agente diplomático estará, no tocante aos serviços prestados 
ao Estado acreditante, isento das disposições sobre seguro 
social que possam vigorar no Estado acreditado (art. 33, 
1)." -

"A isenção prevista no parágrafo 19 deste artigo se apli
cará também aos criados partjculares que se acham ao servi
ço exClusivo do agente diplomático, desde que: a) não sejam 
nacionais do Estado acreditado, nem nele tenham residência 
permanente; b) estejam protegidos pelas disposições sobre 
seguro social vigentes no Estado acreditante ou em um tercei
ro Estadq (art. 33,2)." 

Frente à nossa Lei Maior, não se admite outro entendimento, 
se'não o já exposto, visto como o seu art. 165, ao assegurar as 
garantias trabalhistas no territiório brasileiro, fá-lo 
indiscriminadamente, de modo a abranger todas as situações em que 
se caracterize a relação de emprego. E a essa abrangência não escapa, 
e•·identemente, o Estado estrangeiro, pois, como diz Paulo Emílio 
Ribeiro de Vilhena: "Se se trata de Estado empregador- aqui, pelo 
princípio da indiscriminação constitucional, o Estado estrang~iro 
equipara-se ao Estado nacional -só se poderá afastar o campo de 
'dplicação da legislação do trabalho se o servidor for funcionário ou 
agente, na acepção de órgão daquele Governo ou investido em 
função ou cargo público" (ob. cit., pg. 105). 

Demais, o art. 119, item II, letra a prevê ·expressamente a 
submissão do Estado estrangeiro, ao dispor: 

"Art. 119. Compete ao Supremo Tribunal Federal: 

Ao que 'se sabe, estão eles sujeitos ao arbítrio de seus empregado
res, uma vez que os nossos tribunais trabalhistas, na esteira de reve
lha doutrina, negam-lhes tutela, invariávelmente, sob o fundamento 
do "privilegium jurisdictionis". 

Dessa forma, sujeitam-se esses trabalhadores à imposição de 
regime jurídico especial, ditado pelo contratante dos serviços, 
ficando, asim, à margem de todas as garantias constitucionais e 
legais dispensadas aos demais trabalhadores no território nacional. 

Tal é o caso de mil funcionários da Embaixada e dos Consula
dos dos Estados Unidos da América do Norte, que neste ano, por 
exemplo, obtiveram irrisório reajustamento salarial, na base de 7,8 a 
15,6%, e desfrutam de vantagens concedidas pela Administração do. 
Departamento de Estado, mas que podem cessar em virtude de 
decisão administrativa. Se insatisfeito o funcionário, não se lhe 
depara outra alternativa senão deixar o emprego, d!ldu a impossi
bilidade de recurso às vias )udiciârias do seu Pa!s, ou dada a 

impraticabilidade de postular seus direitos perante tribunal ·do 
Estado estrangeiro. 

Afigura-se-nos insustentável semelhante estado de coisas. Urge 
uma providência do· legislador pátrio, como a proposta no presente 
Projeto de Lei que oferecemos à consideração c1c nossos nobres 
pares, tendo em vista, acima de tudo, salvaguardar a nossa soberania 
e, sob esse pálio, a consecução plena das garantias constitucionais 
trabalhistas no País. 

Sala das Sessões, 21 de setembro de 1976.- Vasconcelos Torres. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRE"FO-LEIN9 5.452, DE 19 DE MAIO DE 1943 

Aprova a consolldaçio das Leis do Trabalho. 
•• o. o o ••••••••••••••••••• o ••••••••••••••••••••••• • •••••• 

Art. 29 Considera-se empregador a empresa, individual ou 
coletiva, que; assumindo os riscos da atividade económica, admite, 
HSSHiariH e dirige a prestação pessoal de serviços. 

~ [9 Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos 
da relação de emprego, os prqfissionais liberais, as instituições de be
neficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins 
lucrativos, que admitirem trabalhadores como empregados. 

~ 2Y Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada 
uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direçào, 
controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, 
comercial ou de qualquer outra atividade económica, serão, para os 
efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a em-
presa principal e cada uma das subordindas. · 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação 
Social e de Relações Exteriores.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Os projetas lidos 
serão publicados e encaminhados às comissões competentes. 

Está finda a Hora do Expediente. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
nY I OS, de 1975 (n9 602-B/75, na Casa de origem), que inclui a 
filha viúva ou desquitada entre os Beneficiários do Servidor 
Federal Civil, Militar ou Autárquico, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n9 577 e 578, de 
1976, das Comissões: 

- de Serviço Público Civil; e 
- de Finanças. 

A matéria constou da Ordem do Dia da Sessão anterior, tendo a 
sua votação adiada por falta de quorum. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Rejeitado. 
O projeto será arquivado, feita a devida comunicação à Câmara 

dos Deputados. 

~o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N9105, DE 1975 
(N9 602-B/75, na Casa de origem) 

Inclui a filha viúva ou desquitada entre os ben~flc:lár1os do 
servidor público federal civil, militar ou autárquico. 

O Congrc:sso Nacional decreta: 

Art. IY O~ 6Y do art. 59 da Lei nY 4.069, de 11 de junho de 1962, 
passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 59 ......... · ......................... : · 
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* 69 Na falta dos beneficiários referidos nos parágrafos 
anteriores, o servidor público federal civil, militar ou au
tárquico poderá destinar a pensão à filha desquitada ou 
viúva, e, na falta desta, à irmã solteira, desquitada ou viúva, 
que viva sob sua dependência_ económica." 

Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, re
vogadas as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Ite~ :Z: . ·. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
o~9 69, de 1975 (n9 683-C/67, na Casa de origem), que regula o 
exercício das profissões de Oficial-Barbeiro e de Oficial-Cabe
leireiro, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n9 635 e 636, de 1976, das Comissões: 
-de Legislação Social, favorável; e 
-de Educação e Cultura, contrário, com voto vencido· 

dos Senadores Itamar Franco e Adalberto Sena. 

Em discussão o projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou 

encerrar a discussão. (Pausa.) 
Encerrada. 
Em votação o projeto. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Tem a palavra, 
pela ordem o nobre Senador Franco Montoro. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP. Para questão de 
ordem.) - Sr. Presidente, está anunciada apenas a discussão da 
matéria, e não a sua votação. V. Ex• acaba de colocar a matéria em 
votação. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Apenas V. Ex• 
estava desatento - perdoe-me a franqueza - porque coloquei em 
discussão a matéria e disse "se nenhum dos Srs. Senadores desejar 
.discuti-la, vou declarar encerrada a discussão". 

V. Ex• permaneceu no seu lugar, calmo. Quando V. Ex• solici
tou a palavra, pensei que fosse para encaminhamento da votação. 
V. Ex• teve oportunidade de discutir a matéria e, agora, a tem para 
encaminhar a votação. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Não tornei 
clara a minha observação, Sr. Presidente. 

A Ordem do Dia distribuída aos Srs. Senadores declara, no 
item 2, "Discussão em turno único, do Projeto ... ", não fala em vota
ção da matéria. 

Como os autores de alguns projetos da Ordem do Dia não estão 
presentes, talvez não tenham vindo para a defesa do seu ponto de 
vista porque estavam convictos que esta se faria por ocasião da vota
ção. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Compreendo o 
alcance da inter.venção de V. Ex• 

De acordo com o Regimento - art. 335 do Regimento - o 
projeto é posto em discussão e, encerrada a discussão, segue-se, 
imediatamente, a votação. 

De maneira que, quando no espelho da Ordem do Dia se diz 
"discussão do projcto!'~cstá impl!cita potencialmente a possibilidade' 
de ser votado, desde que a discussão da matéria· seja encerrada naquc- · 
~a Sessão, a tempo de ser submetida a votos; c havendo quorum. 

V. Ex• nunca verá no espelho da Ordem do Dia "discussão c 
votação do projeto n9 ... ",porque a Mesa não pode adivinhar se vai 
haver votação, pois pode ocorrer incidentes de votação, adiamentos, 
c ainda hã outras matérias. Assim, regimentalmente, inclui-se apenas 
a discus~ão. 

Leio para V. Ex• o art. 335 do Regimento Interno: 

"A votação realizar-se-á: 
I - imediatamente após a discussão, se este Regimento 

não dispuser noutro sentido." 

Pergunto a V. Ex• se deseja 'O' adiamento da votação da matéria. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Sr. Presidente, 
trata-se de observação relativamente a esta matéria e outras que 
serão discutidas, em virtude de deliberação anunciada de que du
rante certo período haveria apenas discussão da matéria, e não 
votação. 

Neste sentido, como há algumas matérias cujos autores estão 
ausentes, S. Ex•s estarão na persuasão de que, neste pcrlodo, não 
haverá votação. e, portanto, não poderá ocorrer a rejeição dos seus 
projetos. 

Esta era a minha dúvida. 
Transmitirei aos Membros da Bancada esta orientação que, de 

certa forma, contraria a orientação que receberam, de que neste 
período hão haveria votação, e apenas a discussão da matéria, pela 
inexistência de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - V. Ex• poderá 
requerer o adiamento da votação. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP) - 1:. o que farei, 
Sr. Presidente, em relação àquelas matérias em que houver interesse 
da Bancada. 

Agradeço o esclarecimento de V. Ex• 
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Em votação o 

projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta

dos. (Pausa.) 
Rejeitado. 

1:. o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N9 69, DE 1975 
(N9 683-C/67, na Casa de origem) 

Regula o.exercício das profissões de Oficial-barbeiro e de 
Oficial-cabeleireiro, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 O exercício das profissões de Oficial-barbeiro e de Ofi
cial-cabeleireiro somente será permitido, nas cidade de mais de 
100.000 (cem mil) habitantes, aos portadores de certfificado expedi
do por escolas que ofereçam esta formação profissional 
especializada. 

Art. 29 O registro das profissões a que se refere o art. )9 será 
concedido pelas Delegacias Regionais do Trabalho, com recurso, 
dentro de 60 (sessenta) dias, para o Ministro do Trabalho. 

Art. 39 Nos municípios onde não houver oferta de vagas 
suficientes em escolas nas condições impostas pela presente lei, o 
certificado de habilitação profissional referido no art. 19 serã forne
cido pelo respectivo sindicato, que o revalidará trienalmente, até três 
vezes, quando se tornará definitivo. 

Parâgrafo único. No caso de não existir sindicato no município, 
o certificado será expedido pela entidade de classe da categoria 
profissional do município mais próximo. · 

Art. 49 A Carteira de Trabalho e Previdência Social, de que 
cuida a Consolidação das Leis !io Trabalho, somente será expedida 
aos Oficiais-barbeiro e Oficiais-cabeleireiro que apresentem o certifi· 
cado de que trata a presente lei. 

Art. 59 Os Oficiais-barbeiro e os Oficiais-cabeleireiros que, à 
data da regulamentação desta lei, estiverem no exerc!cio da profissão 
bá mais de dois anos, farão jus à Carteira de Trabalho e Previdência 
Social e a continuar no exercício da profissão, desde que requeiram o 
registro nos tcrtnos do art. 29, rio prazo de 12 (doze) meses, a contar 
da regulamentação rcfcrid(l. 
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. Art. 69 O Oficial-barbeiro ou o Oficial-cabeleireiro que exercer 
o seu ofício sem qualquer vinculação empregatícia contribuirá na 
qualidade de autónomo para a Previdência Social. 

Art. 79 O Poder Executivo regulamentará a presente lei no 
prazo de 90 (noventa) dias, fiximdo as diretrizes básicas para o exer
cício das profissões de que trata esta lei. 

Art. 89 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Sr. Presidente, peço a 
palavra ·para uma declaração de voto. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pala
vra ao nobre Senador Franco Montoro, para uma declaração de vo
to. 

Ó'SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP. Para uma declara
ção de voto.) - Sr. Presidente, solicito fique consignado que a 
Bancada do MDB votou favoravelmente ao projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Item 3: 
Discussão, em segundo turn·o, do Projeto de Lei do Sena-· 

do n9 145, de 1976, do Senhor Senador Itamar Franco, que 
autoriza o Poder Executivo a transferir para o Museu 
Mariano Procópio, o vagão de transporte pessoal utilizado 
pelo Imperador Pedro II, tendo 

PARECERES, sob n9s 706 a 708, de 1976, das 
Comissões:· 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; 

- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, 
favorável; e 1 

- de Educação e Cultura, favorável, com voto vencido 
do Senhor Senador Helvídio Nunes. 

Em discussão. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou 

encerrar a discussão. (Pausa.) 
Encerrada. 
O projeto é dado como definitivamente aprovado, nos termos 

do art. 315 do Regimento Interno. 
O projeto vai à Comissão de Redação. 

O SR; PRESIDENTE (Wilson.Oonçalves)- Item 4: 

t lida a seguinte 

PARECER N9770, DE 1976 
Comissão de Redação 

Redaçào final do Projeto de Lei do Senado n9 145, de 1976. 

Relator: Seriado r Otto Lehmann 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Lei do 
Senado n9 145, de 1976, que autoriza o Poder Executivo a transferir 
para o Museu Mariano Procópio, o vagão de Transporte pessoal uti
lizado pelo Imperador Pedro II. 

Sala das Comissões, 21 de setembro de 1976.- Danton Joblm, 
Presidente- Otto Lehmann, Relator- José Lindoso. 

ANEXO AO PARECER N9770, DE 1976 
Redaçào final do Projeto de Lei do Senado n9 145, de 

1976, que autoriza o Poder Executivo a transferir para o 
Museu Mariano Procópio, o vagão de Transporte pessoal utili
zado pelo Imperador Pedro 11. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. J9 t o Poder Executivo autorizado a tomar as provi
dências necessárias à transferência, por doação ou qualquer outro 
meio de alienação admitido em direito, do vagão de transporte 
pessoal, utilizado pelo Imperador Dom Pedro 11, presentemente à 
disposição da Rede Ferroviária Federal S.A., para o Museu Mariano 
Procópio, localizado oo cidade de Juiz de Fora, Estado de Minas 
Gerais. 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições cm contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - De acordo com a 
deliberação do Plenário, passa-se à imediata apreciação da redação 
final do Projeto de Lei do Senado n9 145, de 1976, anteriormente li
da pelo Sr. 19-Secretário. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Em votação. Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à Câmara dos Deputados. 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) -Hã oradores ins-
Senado n9 142, de 1976, do Senhor Senador Nelson Carneiro, cri tos. Concedo a palavra ao nobre Senador Evandro Carreira. 
que regula a indenização a dependente, e dá outras provi- 0 SR. EVANDRO CARREIRA (MDB _ AM. Pronuncia 0 se-
dências, tendo guinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena-

PARECER FAVORÁVEL, sob n9 522, de 1976, da dores: 
Comissão: O nosso registro, nesta tarde, será breve e diz respeito a uma 

-de Constituição e Justiça, dependendo da votação do _notícia inserta no jornal O Globo, de hoje, que passamos a ler: 
Requerimento n9 479, lido na Sessão anterior. 

- de Adiamento da Discussão. 
Na Sessão anterior, foi lido o Requerimento n9 !'179, de 

adiamento de sua discussão, a fim de ser feita na Sessão de 20 de ou
tubro próximo. Por falta de quorum, deixou o requerimet~to de ser 
votado naquela oportunidade, o que será feito neste ensejo. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria figurará na Ordem do Dia da Sessão de 20 de outubro 

próximo. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Está esgotada a 
matéria da pauta. 
· Sobre a mesa, a redação final do Projeto de Lei do Senado n9 
145, de 1976, aprovado na Ordem do Dia da presente Sessão e ,C!Ue, 
nos termos do parágrafo único do art. 355 do Regimento Interno, se 
não houver objeçào do Plenário, ·será lida pelo Sr. 19-Secretário. 
(Pausa.) 

"PESQUISADOR: MAIURUNAS PRATICAM AUTO
EXTERMINIO 

Atalaia do Norte, Amazonas (O Globo) - O pesquisa
.dor autónomo Paulo Lucena revelou nesta cidade que os 
índios maiuruna, habitantes de uma região junto à fronteira 
do Peru, resolveram praticar o auto-extermínio, matando as 
crianças de ambos os sexos, "como represãlia às desgraças 
que foram causadas pelos civilizados após terem sido con
tatados por funcionãrios da PETROBRÃS em 1972". 

Lucena, que se encontra nesta localidade a 1.200 km de 
Manaus, reunindo elementos para um livro, disse que no 
passado o infanticídio era praticado contra as crianças do 
sexo feminino, para efeito de mobilidade da tribo e eqUil!brio 
numérico entre os sexos. Mas com a chegada dos brancos, os 
meninos passaram a ser sumariamente executados. 

Assim, "os maiuruna do lgarapé Lobo, no Vale do 
Jaquirana, na fronteira do Brasil com o Peru, e que hã três 
anos constituíam· uma população de dois mil índios, estão re
duzidos agora a pouco mais de 400", segundo o pesquisador. 



;: 

i L 
r 

... 
:~:~ I 

~.I·. 
!'!· 

6162 Quarta-feira :Zl DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II) Setembro de 1976 

Acrescenta que muitos morreram de gripe e sarampo e que 
outros passaram para o território vizinho, onde estão seus 
parentes mayuruna peruanos, assistidos pelo "Grupo ~tnico
LingUístico da Selva Peruana" 

Antecedentes 

Paulo Lucena afirma que esses índios, seminômades, des
locam-se sempre dentro de uma determinada área. 
"Desesperados e sentindo que já não há para o~de ir, _eles 
decidiram morrer, para não se entrega~ e para fugir à fome". 
Os maiuruna têm verdadeira veneração pela terra que 'habi
tam. "~esta a razão de não ter havido um êxodo total para o 
território peruano", diz Lucena. 

Conta o pesquisador que os índios, contatados em 1972, 
foram anteriormente acossados por seringueiros do rio 
Curuçâ, afluente do Javari, refugiando-se no Vale do Jaqui
rana em 1963, em cujas proximidades estão seus irmãos 
peruanos. 

-No passado, os índios foram considerados o terror do: 
Javari-Curuçá, sendo responsáveis por diversos massacres e 
raptos de mulheres nos seringais, até a década de 50. Muitas 
filhas de seringueiros e madeireiros foram capturadas. 

Lucena lembra que, quando os homens da 
PETROBRÃS tiveram contato com os índios, identificaram 
algumas delas, vivendo totalmente integradas no meio tribal, 
çomo Noemia, Va.ndae "Lotinha". 

FUNAI e denúncia 

A FUNAI, segundo Lucena, iniciou cantatas com os 
maiuruna em meados de 1973, com a instalação de um posto 
assistencial, mas sem recursos materiais ou humanos: 

- Os primeiros funcionários do posto, assim como as 
sucessivas equipes que lá têm ido, constituíram fator de 
maior agravamento à decadente situação dos índios, que con
tinuam morrendo à míngua. Inclusive pelo menos um caso de 
adultério (o maior crime nas leis Q()s.maiuruna), .com requin
tes de violência sexual, verificou-se na região tendo como au .. 
tor certo funcionário da FUNAilotado no posto, cm exerci· 
cio de chefia- concluiu Lucena." 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o registro pode parecer, de 
princípio,.insignificante, pode parecer uma nota ou mais um sinal da 
existência do índio em Território Nacional. Entretanto, analisada 
com maior profundidade, poderíamos tirar conclusões seriíssimas 
desse registro, principalrilen~e em torno do fato de os maiurunas esta
rem a sacrificar as crianças de ambos os sexos. 

Conheço o problema, jâ estive diversas vezes em Atalaia do 
Norte, e pude auscultar o problema. 

Os índios maiurunas possuem uma têcmca de controle demográ
fico que obedecem a milhares de anos- o sacrifício das crianças do 
sexo feminino, quando elas se sobrepõem às do sexo masculino. O 
fato de estarem sacrificando crianças de ambos os sexos é demonstra
ção de que desejam o auto-extermínio. Por que desejam o auto-exter
.mínio? Hâ. necessidade de uma perquirição, de uma análise. ~ que os 
maiurunas concluíram que o cantata com a nossa civilização - que 
talvez seja uma pseudocivilização - é deletéria. Então, preferem 
morrer, preferem sacrificar-se do que contactar com nossa civiliza-
ção ou se aculturarem ou se ajustarem a ela. · 

Para o índio, o estâgio civilizatório em quo vivemos constitui 
barbárie, constitui selvageria. Eles não podem entender. O seu 
psiquismo foi estruturado dentro de uma çpnsciência cósmica que 
eles entendem, mas que nós, que nos julgamos civilizados, achamos 
que civilização é a depredação, é a quebra do equilíbrio do caldo 
cultural em que se·vive. O índio considera isso um insulto, um sacri
légio, c, sentindo q1,1e estâ cercado por t?dos os lados, prefere o auto· 
extermínio. 

O índio está a nos dar uma lição, Sr. Presidente, Srs. Senadores,. 
que alguns estudiosos, que alguns mais lúcidos têm compreendido. 
Haja vista o que diz, por exemplo, O Globo no dia 7-12-75: 

"Woodland, Texas - Numa verdadeira cidade-do-fu
turo, planejada durante 11 anos, a conferência sobre o futuro 
da humanidade não conseguiu chegar a uma conclusão 
comum: enquanto alguns especialistas insistem em que o 
mundo se aproxima da ruína- por culpa do esgotamento de 
recursos, da superpopulação c da poluição - outros, como o 
outrora pessimista futurólogo Hernian Kahn, acham que o 
homem sempre encontrará soluções para seus problemas. 

Não houve divergência, contudo, num ponto funda
mental -o de que a humanidade está passando por uma fase 
de transição e se aproxima de uma nova era, numa modifica
ção tão histórica quanto a evolução da economia baseada na 
caça para a economia agrícola ou o advento da Revolução 
Industrial." 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, são estudos desta natureza, como 
os realizados, t~mbém, pelo Clube de Roma e por outros pesquisa- · 
dores, chegando à conclusão de que nós estamos em uma encruzilha
da. Será que o índio não está a nos ensinar? Será que o índio não está 
a nos dizer que o caminho tomado oela civilização do automóvel, 
desse novo dinossauro, esse tiranossauro d·o Scculo XX que tudo 
sacrifica? Se nós somássemos as estatísticas que registram mortes por· 
acidentes de automóveis, no mundo, talvez chegássemos à conclus11o 
de que o automóvel já matou c infelicitou mais do . que muitas· 
_guerras. . 

O que a poluição do dióxido de; carbono, do anidrido de 
carbono provocam na humanidade nós sabemos, pois estudos 
concluem que, se continuarmos nessa corrida desenfreada, o homem 
do quarto milénio será um homem completamente diferente: terá 
que andar de máscaras, deverá ter um pulinão. maio,r do que o seu 
próprio tamanho atual, para poder respirar, para poder haurir um· 
·pouco deoxigênio da atmosfera ultrapoluída. 

Será que isso é progresso? Scrá·que o homem enveredou de fato 
por uma trilha correta de desenvolvimento e de progresso? 

Há ou· não necessidade de nós nos debruçarmos, de nós 
perquirirmos, de estudarmos essa grande encruzilhada em que nos 
encontramos? Principalmente diante dessa notícia em que uma tribo 
indígena passa ao auto-extermínio; Começa a sacrificar as crianças 
de ambos os sexos. Para quê? Para não continuar a viver em um 
mundo que eles já perceberam que irá à destruição, chegará à ruína 
total. . 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, solicitado por vários compa-
nheiros; vamos interromper a nossa fala de· hoje para prosseguir em 
melhor oportunidade. Mas, pedindo aos nobres pares que se 
preocupem com este problema, porque ele é inegavelmente 
fundamental. 

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

O Sr. Petrônio Portella (ARENA- PI).- Sr. Presidente, peço 
apalavra. 

() SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pàla
. vra ao nobrc'Senador Pctrônio Portella. 

O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

· Preliminarmente, cabe uma. desculpa pela tardança, e esta se 
!l~ve).l a fatos qu~ se verificaram indep,endente de minha vontade. Os 
Srs. Ministros a quem ·me d)risi para solicitar esclarecimentos a 
respeito de casos abordados na tribuna do Senado Federal, pelo 
nobre Senador Paulo Brossard, foram prestimosos e rápidos. No 
começo de agosto todos me enviaram as informações pedidas. Uma 
superveniência houve: após haver recebido o oficio do Sr. Ministro 
da Justiça referente à ~ituaçil.o de Cczar d~ Queiroz Benjamim, às 
minhas mãos ch.cgaya uma carta da famfiia do interessad9, jâ 
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esclarecendo sobre os fatos alegados pelo Sr. Ministro, pois é sabido 
que as informações a mim prestadas foram publicadas pelo jornal O 
Globo. 

Entendi do meu dever não trazer à consideração desta Casa e .• 
em pai'llculár, do nobre Senador Paulo Brossard, esclarecimentos 
incompletos. Fato novo surgia a respeito do qual me competia levar 
à consideração do Sr. Ministro da Justiça, para as diligências. Diz 
S. Ex•, finalmente: "Recebi a informação" -já do conhecimento 
do Sr. Senador Paulo Brossard- "de que o Sr. Cézar de Queiroz 
Benjamim foi libertado e viajou para o exterior". 

O assunto, por conseguinte, não comporta maior indagação, eis 
que a solução já foi dada. 

Cabe-me, agora, trazer à Casa esclarecimentos sobre o assunto 
focalizado pelo Senador Marcos Freire, a 29 de junho último, cm 
aparte ao Senador Paulo Brossard, referente a uma carta que recebe
ra o representante de Pernambuco do ex-Tenente-Coronel-Aviador 
Paulo Malta Rezende. 

Transferido, compulsoriamente, para a Reserva, a li de abril de 
1964, por Ato do Comando Supremo da Revolução, com b~se no 
§ J9 do art. 79 do Ato Institucional de 9 de abril de 1964, fo1 o ex
oficial, em 24 de agosto do mesmo ano, demitido do Quadro de 
Oficiais da Aeronáutica, sem prejuízo das sanções penai~ a que esti
vesse sujeito, considerando. que fatos novos evidenciaram maior 
gravidade de sua participação em atividade subversiva. . 

Pretendendo exercer atividade na aviação civil, como piloto, 
tentou, posteriormente, o ex-Tenente-Coronel-Aviador Paul~ Mal~a 
Rezende regularizar sua situação profissionaljunto ~então D1reto~1a 
de Aeronáutica Civil. Negada a concessão da licença, o ex-ofictal 
impetrou mandado de segurança perante o Tribunal Federal d.e 
Recursos, que denegou a segurança .. Inco.nformado com essa deci
são, o impetrante recorreu ao SuprCIImo Tribunal Federal. . 

A mais alta Corte do"País, em 14 de agosto de !968,Julgando o 
·Recurso de Mandado de Segurança n9 17.461, deu provimento par~ 
conceder, em parte, a segurança, reconhecendo sua habilitação técm
ca para pilotar aviões. Todavia, "para obtenção da licença ju?to_ à 
Oiretoria de Aeronáutica Civil" (hoje, Departamento de A v1açao 
Civil) "o Recorrente deveria preencher todos os outros requisitos 
legais" nas expressões do Acórdão. 

Para melhor esclarecimento do assunto, convém citar o caso de 
Hélio de Castro Alves Anísio, Tenente-Coronel-Aviador, também 
transferido, compulsoriamente, para a Reserva, juntamente com 
Paulo Malta Rezende, pelo mesmo Ato do Comando Supremo da 
Revolução, e que foi reformado- mas não demitido- por Decret?. 
de 24 de setembro de 1964; sem prejuízo das sanções penais a qu~ esti
vesse sujeito, e fazendo jus aos proventos de seu posto, proporqlonal
mente ao seu 'tempo de serviço. O enquadramento citado neste 
último decreto é, exatamente, o mesmo do qte demitiu Paulo Malta 
Rezende: 

"Considerando que o prosseguimen~o das investigações 
sumárias, com observância do disposto no Decreto 
n9 53 897 de 27 de abril de 1964, apurou fatos novos que 
evide~cia;am maior gravidade de sua participação em ativi· 
dade subversiva." 

Julgando-se habilitado ao exercício da pilotagem civil, Hélio de 
Castro Alves Anísio, do mesmo modo que Paulo Malta Rez~nde, 
requereu certificado de habilitação que o capacitasse ao exerc~c1o da 
profissão de piloto aviador. Foi-lhe, igualmente, negada a hcença; 
requereu mandado de segurança ao Tribunal Federal de Recursos. 
Contrariamente manifestou-se o Ministério Público, resultante 
indeferido o pedido, em Acórdão do Plenârio nos seguinters termos: 

"Militar da Aeronáutica lransferid~para a Reserva, por· 
motivos pollticcs, com assento no Àto Institucional n9 I, de 
1964. Não tem o direito líquido e certo de obter li~e~ça de. 
piloto civil para exercer a profis~ão ~e aviador. O dtrctto ao , 
exercício de qualquer profissão, prev1sto no art. l~lJ § 14, da 
Consututçao de T94b, esta conotclonado à capa~tdadç que a 
Lei estabelecer. E o chamado subversivo, como e óbvio~ não 
pode ser ha~ido por capaz de exercer a profissão de avtador 
civil por causa de suus implicações com a segurança na 
cional." 

Ainda inconformado, Hélio de Castro Alves Anísio apelou, em 
recurso extraordinário, ao Supremo Tribunal Federal, sustentando 
"havei, a decisão, contrariado os arts. ISO, § 23, e 157, II, da 
Constituição de 1967, em vigor na época, bem como denegacl'o 
vigência ao Decreto-Lei n9 2.961/41, regulamentado pela Portaria 
n9 869-A-GM-5, ao mesmo passo que divergindo do Acórdão do 
Supremo Tribunal Federal, proferido no Recurso de Mandado de 
Segurança n9 17.461", justamente o Acórdão que deu provimento, 
em parte, às pretensões do ex-Tenente-Coronel-Aviador Paulo 
Malta Rezende. 

Relatando mencionado recurso extraordinário, assim se 
expressou, em seu voto, o eminente Ministro Thompson Flores: 

"Com efeito. 
O mandamus não logrou sucesso porque considerou o 

Tribunal que não assistia ao recorrente direito líquido e certo 
a obter sua habilitação ao exercício profissional, porque 
apurado ser subversivo, em sindicância a que foi submetido, 
oferecia perigo à segurança nacional. 

E, se é certo que o exercício da profissão não é absoluto 
e irrestrito, mas condicionado à capacidade, segundo a lei 
(Constituição de 1967, art. ISO,§ 23), e que tanto a lei, como 
sua regulamentação, sujeitam a habilitação ao cumprimento 
de medida a cargo do Ministério da Aeronáutica, e não se 
poderiam cingir à capacidade exclusivamente técnica, mas à 
satisfação de atributos outros, entre os quais,. como é óbvio, a 
segurança nacional, face ao exercício profissional pretendido, 
e a autoridade que o ajuíza, certo, decidindo como decidiu, 
não afrontou o julgado em questão a garantia constitucional, 
ou denegou aplicação às disposições de lei referidas. 

"De resto, não dissentiu do aresto desta Corte, invocado 
como paradigma, o qual, como se vê de sua própria ementa, 
dispensou a habilitação técnica, mas exigiu a satisfação dos 
demais, verbis: "Para a obtenção da licença junto à Direto
. ria da Aeronáutica Civil, deverá preencher todos os outros 
requisitos legais." 

O próprio Acórdão condiciona a este requisito. 
Vê-se, pois, q\ie o próprio Supremo Tribunal Federal, julgando, 

posteriormente, caso semelhante ao de Paulo Malta Rezende, 
reconheceu não haver direito líquido e certo de obtenção da Licença 
.de Piloto Civil, devendo o pretendente satisfazer, além da capacidade 
técnica, outros atributos dentre os quais os relacionados com a 
Segurança Nacional. 

Note-se, ainda, que, por Lei n9 2.336, de 1956, e pelo Estatuto 
dos Militares, Lei n9 5.774, de 1971, é considerado reserva mobilizá
vel das Forças Armadas e pessoal de Aviação Civil; um piloto civil, 
naturalmente, para fins de mobilização, será enquadrado como reser
va de 39-categoria no mínimo, da Força Aérea Brasileira. Ora, por 
força do ato de sua demissão, Paulo Malta Rezende não poderá ser 
enquadrado como reserva mobilizável da Força Aérea Brasileira em 
·nenhuma categoria, evidentemente. 

Finalizando, cabe-nos dizer que, por Decreto de 14 de agosto de 
1963, publicado no Boletim n9 169, de 6 de setembro de 1963, da · 
então Diretoria do Pessoal da Aeronáutica, portanto, em período 
anterior à Revolução de 31 de Março de 1964, foi concedida ao ex-· 
Tenente-Coronel-Aviador Paulo Malta Rezende a Medalha Militar 
de Tempo de Serviço, mas nenhum documento relacionado com sua 
entrega foi possível encontrar no Ministério da Aeronáutica. 

Esses, em suma, os dados que nos foram enviados pelo Ministé
rio da Aeronáutica. 

Cumpre;me, ainda, ler as informações do Ministério das Minas 
e Energia relativas ao problema_ de aplicação do ·Imposto Único 
sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos: 

A VISO N9 291 /7'6 

Brasllia, 9 de agosto de 1976. 

Senhor Líder 

Acusando o recebimento do Oficio n9 35/76, de IS de 
julho último, dessa procedência, solicitando informações do 
Ministério das Minas c Energia a respeito de discurso proferi· 
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do pelo Senhor Senador Paulo Brossard, tenho o grato 
·prazer de encaminhar a V. Ex•, em anexo, cópia de trabalho 
elaborado pelo Conselho Naciof!.al.do Petróleo, a~sim como 

'legislação relativa ao Imposto Umco sobre Lubnficantes e 
Combustíveis Líquidos e Gasosos, que servirão de subsídios 
para responder ao pronunciamento do referido Parlamentar. 

/dndn jur~to um q\u:,;h•(t no ?., <mdo cc J1n.1·ccl':e o. 
dir.1:r~lbuj';P.o da /,rreco.dAÇi'to do "Imponto Onir.o sobre Lubrifi 
cu.ntes e Co:nbust:(veia Liquidas c Gusoson" secundo o dcRtino c 
o a pe:•centU'Jis que cnber:~, por força de lei, hs Entidcdes 111 
bliear. de Direi tn l'rivr.do Interno, seguido da .J,egi::la~ão PP.! 

tincnte, at~ 1976 (Lei nVl 441, de 12-0l-7ó). 
Sirvo-me da oportunidade para renovar a V. Ex• os 

meus protestos de elevada estima e distinta consideração. - · 
2

_ 
Em que ao respaldou S.Exa. r•ara soll.c:i tar a i!). Shlgeaki Ueki, Ministro das Minas e Energia. 

. rGr;,~ção ll'Obr.e c. ass1mt'o, rn6vel d.o que lne quiz parecer 
Julguei do meu dever juntar, não apenas. o Parecer, mas.todos os . aseu:,to relcvente? 

dados que me fo~am, enviados pelo. _Ministéri.o qu_e peço"· ~ej~.m. 
1 'transcritos nos Anais. Ainda hoje, antecipando-me à publicação do Respoata: (ai c) " Quer me pll.rocer que <I um ponto deveres 

Diário do Congresso, ao nobre Senador Paulo Brossard, enviá-les-ei· 
a S. Ex• para que, sobre eles, possa ajuizar. 

Era o que me cumpria dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. PETR0NIO PORTELLA EM SEU 

DISFuRSO: . 

IH niKtt'rio Ccw !'.~ ::ha f: Enc::-.:;~ 3 

Conselho J·:aclt:r.:ll d~ Pc~ rGl~~ 

J!i vidio de l"rcttot! e Au:h te; riu 

~: Subo:=dioG pa:a rt!iz;•oata legislativa 

lnterececdn: Sonetlor PETR0NIO PDRTELLA 

Senhor Dirctor. 

Cu.-n]"rindo ao:\ici .... r.ção pe:-a fcrner.cr euhr.'!óioD }';.ra 

que C'. Sen. P.rD ep!t;ro.tc: rcw:-':mclu. H. seu culcr;n nn Scnutórie.. ?a~·.).o 

Broscnrd-;:r:!l-RS. aol:.re mst~r:i.c qua env~l v e, em \U tir..'!l n.r1'-i i o c, n 
: .. ~Jlnoto 'Onir.o, passo e pror.:~'re: c. pecadC', como flto:;nc: 

l- O que deseja, o Sen. P.Bronsnrd,. c~~er e reepaito 
di\ r.u1tiírin? 
P.c~poota: (ai c) " ~ u~u .~rc.p6ríi to ' sat.e:r c~rlic;, t: Ui~Ütl :~ 

ram ga!ltos oft recursos f'!Ufl P.i\n n:r.c!unttits, or;,;dcs 
d- arrccada~iío do I"posto ~nico. sob:rt coml'\\:t.!, 
veis. no tot1:.t de lO bil!:Õcs de cruzeirou". 

ID.!:,'l,SJ.!!!.Q: I - s. Exu. r~:ter~-s;- vugcn;ente ao Il!l'O~TO ~;:~co :-:l'J'B.l: 
CO!f.l1Ut.T1Vt:l:3, Rott eepecificar com ni titlez o t6c'l~ c:~ 
~.;-,Í;-i::po~to3 que c~>tiio nu l'l~ad11 ão S:-. ;,'i 
niatrt' dan !>:i:l:~.a e :;ne:-cia, qua eão: 

a..) I::zcor.-:.c, 'On:ien ~ Luh!"'if'icnr.toa! Comt'11lt'lt.~ 
"·eifl T~!"'-'~ r.o~ a Cca,eett!; 

b) Ir.~t~~r.~ ~~.ce ;nb;a !c7:into,.ais ~ J»J!!!, e, 

c)~~!!!!~.!~~· 
li- Ora, o tG~nl ~e lO bil~Se~ de cru:eircs mencior.~6c, 

não nst~ RJ:er:.•ilJo em dnta :ü.guma, o que eiGÍ'li1'ice. 

não PP~·.·r:.~e s~ P. nu:o exe:rc!cio :f'i:>cal intei1'0 c 
c;,ual e. ~.;le, w.-r.-:. ·re:r. que, u::m est.~: .. :•ti\•Q feito i·.t.tJ•• 

IJ~ cioiB "''U:Ui!"'i::.~~!'t:O!:S Ütt J 976 ( 2V ~ )V) HRc:Cnii,. ~ 

SUFl:>!lliO: 

relevanten. 

r - S.Exa. precisa ~a in!o~oção para confirmar 
ou não, declarr.~Õcc atribuidaa, pel:a lrr.;>r~Jl 
sa r.iio o:f'ici?J., l:.s pl!lavras do 'E>:rr.o. Sr. :.~.!_ 

:'4i:;1;ro de E:;tado d:l:: Mines e En~rc;ie, dectá_ 

tuid~ de !~~~emento r.cn~~cto e 1 portcnt~,, 

niio m~r~cedorns de réplica. Dcm&is, nem me!! 
mo o orgão de co•nunicaçii:o eoc:-l ta. foi me:: 
cionaao pelo ilu%:tre p::.rl.e:nentnr. 
ta-ue: 

~e grau de confiabilidade merece uma indi 
cação cuja :fonte se descor.ece? ••• 
Como dbvio, dovla o ilustre Senador, chanc! 
lar, com seu aval, a proced&ncia da notícin 
e seu reepongável, uma vez ~ue ~ ao 
Sr. lo!inistro das l:inaa e Energia, palevras 
que podem não ter sido ditas. 

3- Pina+rnente, peneeQoa n6s, o de que precisa s. 
Exa. o Sen. Paulo Broesard, não encontra eco no ~iniatGrio 

c!as hiinas e Energia, mas no Ministério da Fazenda que, atru\•és 
da Secretaria da Receita Federal deve :fornecer o montante em 
!oco e em que período :fez a mencionada ar:-ecedação de lO b! 
lhÕes de cruzr.iros. Em seguida, de posse da verdcc!eiro rnontr.~ 
te arrec~à~do, poderá consegui:- no ~ribunal de Contes da ~ 

ni R!> as "Prestações do Contes" ~provadas ou glosadr.s por aqu! 
lo Esréa]o Tribunel, das.Pontidnaes ~blicas beneficiadas l! 
gnl~ente pelo referido tributo ou trit•t~s. 

Em nossn entendi~cnto crc~os ter fo~ccic!~ 

terinl r.:.ra uma. reupostu não completa, rna::s ru~oá·:cl, n. u:r. p~ 
dido do informação tão insubsiatente. 

ttai::s C.r. 1"7 ~':!.~.:.~cK ó.e cnu:~irnt. 1 npotuis o 
incid";:l.~ ao(•"·~ t's~ óc:ri'tPJms de petróleo. 

r.~l e. c~··:·;. 

it.-.potr~(\ I 
(c;•;:o·; .. 

'Enl 30-07-76 

t nosso purecer que submetemos. ~ 

v{~ 
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II) Quarta-feira 22 6165 

:~!H!::>'l'.~:no DAS r.1!NA~ .g ~:rnmciA 

Cor•ncl!1o !l!lcion:•l do l'atrólco 
'11;\·::.r;";.o d.~ }'rnçoo c t.ucli torl.n. ·~u:.clt·o n2 1 

Ano J,'unllo Hodo·r. Nncional 

1 976 FND DNJ!:!l P:IJ::l! Totn1 
(2) (3) (1) 

!•'!t'D l'ctro-• !liinj.o·tcrio c!,ln. l'i~inu.r. c 
Sn.•!..!:"i ~ 

\' \lo "T'l O!"l~ 

kin. 
A~ r-o-
nr."!.~1 ';i 

c·.l-

•rotr.o.l 
Gllr:~l 

(20 ( 3) (l) 

f.~.y:r brús uw, • .l Dl'iHt J fl~c~c~l'rotul 
o\.L_l___t•tl ·'·-· ... 

-~ ··r[®r-rrr·\vi (t,) ~ ~~ '7 v (~-· \Ttl)' 

U!:IÃO 24,00 22, 7? 0,95 23,70 4, !JO I "n ~O I o, J.2 o, 78 1',20 2,1C 1,?.0 GO,OO 

ZJT A:!JOS - 30,72 1,28 32,00 - - . - - - - 32,00 

I 
j,r.Jt!IC!l?IOS - 7, G8 0,32 8,oo - - " - - - - -

---~-
TOTAIS 2•~,00 ·61,1~ 

Seçco de C:.1::·to do J?z•ot!uçÜo 
I 

li".r'A - l 

2,55 63;70 ··:J t,., 20 0,12 0,78 1,20 2,10 1, :ICJ 

/) 

' // 

l•~. ;:. E. CONSELHO NACIONAL !lO PETROtEO 1 fl U A 1) R O 2 

__ PPA/l ! I!f.POSTO tlNIC~ .PREVISÃO DA Allll!\CAMCÃO ESPF..~S 22 e_)2 ~UAnJ!.l1~1J~~~_I.ffi]l..f. J.Q76 

' 

·---------~-·--------VOLU~!E I IMl?os·ro n:t_rll ADICION,IJ, r r. F.· R A ,., 71 C! . ·-----
,1 r , ---'- i 

_D_E_R_r_v_A_D_'O_s ___ , __ m ·---J--co __ cR_s_/_L_If-_c_u_s_;L_+_r_.~c.!"-~~::.../_c_o __ l A~I~~~r:AT.· j T~~;~----
9.850.340 1,0376 0,).245 10.2~0.71:?,78 i 1.226.367,33 1 ll.447.0tO,l1 

0'J!·,!·~0ST-;i·~S IL!J':JINANTE 

'J!.:; I,!QUE?'!;!ITO DE l?ETilOLEO 

:P!;O?t.!':O l'U!!O 
?"/j' ~·~~!C ESr'EC! AL 
~:.:::~~ :~m;.:uriCAi~TP. !lAS!CO 
A~H! .. ~.!f~tf.S t·liNERAt 
~;-.. 'i'·:NTE PE !'ORRACHA 

138.6go· 1,4823 0,1779 205.580,19 24.ú72,95 230.253,14 
8.469.470 0,3706 0,0445 3.138.705,58 3'76.891,42 3-515.677,00 

t,38.180 i 0,259~· 0,03ll 1.13.663,39 
2.393.240 I 0,1!,82 0,0178 354.678,17" 

30.552 1 o,1472 o,o118 4.521,01 
4.020 I 0,1482 0,0178 595,76 

417.410 2,5200 0,302·~ 1.051.873,20 
95.810 l 0,59C7 0,0712 56.882,39 
39.530 0,6715 0,0806 26.51\4,39 

3S.782,96 
13.642,70 

2.201,84 
31.283,64 

13.627,40 127 .2?,l.' 29 
42.599,67 397.~77,84 

543,63 5. ón ,6h 
71,56 6()'/ 1 3~ 

126.22•i,78 1.178.C9'i,!JB 
.6.821,67 63. 71),, ,Ciii 

3.186,11 29.730,50 
4.653,57 43.436,:;:; 
J .• 660,09 15.so2,n' 

267,79 2.469,63 
3.753,67 35.037,31 
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, DIA.RIO DO CONGR~ NACIO~AL (Seclo II) · 

:.íiniDtario .. 'd::o ~linti:J o ii:nnr!ji:l. 

Con::clho N'•cion<.~l. de l'ctr61co · 
~)~.,,:io~o rlt: 1':-:".i<;oc c Audi ~orit~ 

Qu:l'l,•o r.t• ?t 
.,;a~.l".:.::::.· .. "::":oO,"::O:. .. 

Le.:;iDlaç:io do !mpo~to unico oo)Jrc L•Jb:•ii'icuntc:J a Combuntivoia L{:J,ui1oll c GtUlOCOll 

1 - LP. i nV 302, c!c 13 Jul 19t,O 

2- Lei n02004, ele 03 Out 19:JJ, 

3 - Lei n22975, do 27 !lov 19% 

:te t~i r.')~ ''"2 (lc iá Nov J.2G~ . ·~·~~r . ei nQ ... c.·u , ue JJcz .L ·r 
~ -· ki nP.t(Í•J , ele ;!9 AIJO 1~7 

6 - Lei nYG26l, de 14 No'! 1975 

7 - :Dcc-!.ci ~w 61, de 21 :{o v· 1966 

8 - Di! c-Lei n'9 31,2, de 2a De:: '.9ú7 
9 - Dec-.Lci nW 555, de 25 Abr 19;9 

lO - Dcc-L~i nR 615, de 09 Jun 1959 
ll- !!llC-lJt.!i no 838, de oS s~~~ 1969 
12 - De c-Lei n~ 859, õe 1l Set 1969 
13- Dcc-L.::i n0109l, de 12 l.ll!r 1970 

I,., L nV 12Gt,, Clol 01 rr:;u· 19'13 1···' -De c-- c1 
J.:-1-:r.ec-l.oi nv 1279, de o~ Ju1 197 31 
1:)-:Dac-L~l nw l.29G, ilc .. ;w De:: 1973 

:.!'.."-Dc~...::,ci r.~ 1:?~1?' dJ ::!6 lJc:: 197.3 
21-Dcc-Lei ,nO ·1'306' do 01 llc:! 19'14 

2.;-Dcc-Loi n2 131.3, de 28 ,\ço 197>1 

'-'::·-ncc-I,ci n9 J. :'(l7' ele 07 .'1/~tl 1975 

:> ·~ ... JJ~ c-J,•! i r:9 14'.>9, i.ic ll .1~1 1~75 

;!~··Dcc-J~ci nV ·141'1, de 02' Set 1~75 
~(;-Dcc-Ld n~ ).4-20, de 0') Out 1975 
·;:":'-!)cc-l.ci nç :!_,l~l, ~~ 12 ,J::n 19'/G 

~;:-.:J,:cl·o·to n·~ 73 ~7'J, dP Ui j)a:: l.S7 3 
?.':0-JlE:cre to nR, 7 3 Bi 5, uP 27 :.lur J.974 

r---

11, - De c-Lei nWll95, 

l~ - Dec-1ci nQ1220, 
de 09 D~z 

de 1~ I,:;.: i 
1971 

1972 

:l•.:-Dt:creto n~ 75 201, 

)::.-D!.!;r·cto n~ 76 290, 

de 09 J:ln 197'3 

d~ lS Sct :i975 
1G- De c- L<:! i nOJ.221, de 15 l.;,:i 1972· 

, .. 
... -Do::cr·eto no 76 405, d•! 09 Out 1975 , 

r1/.-·J ---·-
~!'.'\, ?. de n:.;o l~7G ....... c..tf~~ut(J-t?/1 

(' ,\ •:r·.tJ lJ .• D;·:··lr ···';?:!,J\·~·!; 

IMPOSTO ÚNICO SOBRE LUBRIFICANTES E COMBUST[VEIS LfQUIDOS E. 
GASOSOS 

Imposto úr,jco federal SO!:)!'e lub::~lca:".téS 

e combustlveis líquidos ou g~scscs ir:;por
tados e produzidos no pais, co:,:-.:.co sob 
a torma de direitos de ii:':;;.:;rtc.;:ãc ;..?.~a 
cor.sumo, quando de p:o.::edénc::. es;~..:..-:

geira. e de lmpos!o dE; cor.si.!mo, ~..:à.-:co 
produzidos no pais. 

A receita c!a tributação c~ !ubri:i:;a:-.;as e 
combustrveis Hquicios ou .;:soscs, l:::~or-

./ 

tados e pr~cuzldos no pais, de:.~:::~·se ~. 

construção, melhc:amento .e cor.s~~;.;,~~o l 

de estracas de rodage:n cü:::;:>~:::-:.:::::dc:s · 
nos Planos Rodoviár.io ~icb;'lal, =s~~::~.:.:s 
e Municipais; a empreer:c:;;:e;'ltcs ::,:.?.:.o~ 

à indústrié: do pe!~óleo e a pes::;ds::~ :i.;-.. 
nerais; a recupera~ão e mode:niz::.;t,j à.::s · 

estradas· intagr~n:es c!o s:s:éria -:a:rov!à· 
rio a:~avés co ft:néo F.::.:.ê~é:; c!~- J'"-sa~~· 
volvimento Ferroviá:lo;. ~ à execução do 

Plano. Aerovi~rio Nscio:-:al. 

__ .... 
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Setembro de 1!176 DIÁRIO DO CONGRESSO ~ACIONAL (Seçio II) 

(:)e acerco com a le;:is:açtio em vigor 

3. í - ô% pma o Fundo Federal do De
:scnvc:vlrr:e:r:\o Fcrro•:l~rio, pcra 
s;,:prir a R:!cic :=crroviá~io Federo! 
S.A. de rec:Jrsos :'ara desenvoivi
~ento do 1=:ano .d~ rec~;peréição e 
r:'"!oc!crnizacão c!as Estrac:~s inte-

, • .; • • z .. :~ 
o~~n.es ce seus sts.ema .e. rov~"'-
rio. vedada a sca a;:>HcaçE.o no 
c::steio c!e cJcspes~s correntes. 

3. 2 - 7% j:'sra constituição do Funco de 
Pes~u1sa C:e Petró!eo, admii1istra
do ceio ?e~róieo Brasileiro S.A. -
P2TR03RAS, pcra (lplicaçao em . . ' . . 
pro~ramas ae P$Ç.'.liSCS geo.og:-
c:::s, reiacícnadcs com reservas C.e 

'" ... • a .. ·a.· ·o n~, .. -,.,, pe.ro,ec OiULO no Lerr:LOr! oa.-!Y-

na!. 

3.3 - :::?.5% ao óeoarta:ner.to Nacional 
c: e· Es~rá~as ce·Rocagem. 

3. 4 - 32% aos =:s~adcs e ao Distrito Fe
deral: 

a) a rece!ta resultante dos produ
tos de matéria orima r.ac:o~e: 
ser2 dlstri!:>t:ida Óa seguin!e for-. 
me.: 
"'!) 18% prc;:-orc!onaime:1te à 

superfície; · 

2) 36% prcporciom:l:-:1eiJ.!e- à 
população; 

3) 35% propOrc!cnalrr:ente ao 
consumo; 

4) 10% proporcio:-~almente à 
produç~o de óleo cru ce po
ço ou oe xisto ou ainda ée 
conde~saêos. 

b) a receita resuitant.e de deriva
dos i!":'!;::c~:c::cos ou p~ocuz!co: 
com éleo cru ir.-:;:>or:c:cc sera 
disf:"ibu!Co de ~eg!.!!=-:~~ fc ·-na: 

1) 20% proporcioi'l:'!:rncn\c à ... 
:;trpc~• :';~~~: 

2) ·~O'!'J· :J:"~~orc:or.~!~n'J:it~ ü 
,. I'~ • ,,..._ r•:: n·· :---. , .... ~..- ......... J. 

3) ~0% prcpcrcion3!men~e ao 
consumo. 

3.5 - 8% aos M~;niciplo_s..: 

A dist:-ibuiç5o s~rá ~eit~ tnm~!):n 
pelos criti:rios cos itens (3.~ o e 
b) anterior9s~ 

3.-6·- 0,2% r.o _Ministério das Minas c . ......-
. ' Er.e~gla, p<:ra C:espes~s cc:":'l O- as-

sesscrc:;:-:e:'ltc técnlco do Gebl~e
te C:o ~.~i:.:s:ro e dD Secre!::ria~-Gé· 
• .,.1 ....... ,C"'"'~"":" ~~"!:. s'-'r\··,.os ,:e .... ;~~2-
..... J v ....... ~ .. '""""' .............. - •'! <J .. ...,._ 

lização aómii1istrc:tiva e a!ivit:oó~s 
técnicas e clen~iflc"s no setor de 

• - I •• f I r-• 
mt:'10r~ÇéO; e a~~nc::':1e:1.0 o~ o:.l·· 

tr:~çõcs ée c~r?O;).Cia ~ cr:~é~io 
do ti~uiar c~--quei~ ·p~sta. 

3. 7 - í ,3% ao D~;:>ar!a~ento · N·<:!cio:"'a! 
da Produção Mine:al, pa:a lr.c!e
men~o cas a!lvidaoes c:.:e ;:,c s!o 
próprias. 

3.8- 2% para aplicação em p~!'!"'es 
relacionados cem ml'rtérios nuclea
res, no território n'ac!cne:, se%.~ 

) 
.. o1 · d t: ... 2~0 ,; r--,., ..... :s""""' , .. ·-a 1/0 es.:.a ... w, w ............ c.. ... '•'.'-

cicna! de =r.e:-c:a ~::.::.:e::!:--
N .. - - ,.., ·~ . CNE • oa;a ao:::;:!ça~ c.. ·--: 

,....,., . . .· ..._,,.;-·;,_""" ...... 
\'aa.~emeil!OS ~--~--~·""""'~' 

b) 1% para cor:s:i!!.:ição do ;:~:-:-
• 14 • ,. • • c!o ée Pzst;:;:.;1sa ~..e .... ,,~:mcs 

Nuc!e~s. .ac.'..~{:JJstrc:co ::e~ 
C · h' - ··.,.· "' c·~ -.,,.. ompan: :a. ::::;est:-:r .. · .... : -;~ 
noioC'ica Nuc:ear-cs:r;~-. ~;:~n 
apli;'ação n~ p-esquisa ;e ::v:;.: 
liação ce. reservas. Essa p~~ 
céntaoem será cestinada, em 
sua 'td"taiicaàe •. nc exerc:clo .c~ 
1974, e na proporção. ce 50% 
no exercício. c e. í 975, ao Oepar
tamer.to Nzclcnai da ?ro~uç~o 
ivllnera~-DNPM, par;:t a:ender. a 
C::es,escs com traoalhos. cc:'!:-
o: ... .:.. ...... ~r·'"" r"'•~·:,.os ~. lsvan-

, ............. "'' \;.o;} -·~-~. -

iame:1tos g~'ió~:cos a~ravés Ç~ 
sc~sores rc~c~os. 

3.D- ~'}~ :10 :·.1!!~::~,··:ri<:' c~a·/v:-:t'ntt~:!·f~:' 
p:1r<1 ::;· .. !: '.!tn : ·:>lic: ~<!<':': nn c '-·~t:~tc •. :.'=' 
do Pbno Acrovi:"t~:o r..::~c:o·~~:·. · 
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61Ql Qaarta-f'elra :U DIÁRIO D() CONGRESSO NACIONAL (Seçio II) 
·--~~--~------------------------------~~~---------------------

Setembro de 1976 

iObZCiV<:\:Õ.:lS 

a) 3.3, 3.1., 3.5 - As parcelas destinadas ao 
D~ER, Estados, Dl~!~lto Fcéeral e MunlcíjJios, 
conslltuem o Fundo Roócvltrio Necicn~l. 

. q~.:c é r.p!1c~do crr. programas rodoviários fe-
der:,is, es~aduais e mL.:nicipais, nos termos cia 
Jcg:~~lação em vigor. 

b) Da parcela de 3S,5% destinada ao DN[:R 
bem como da parceia de 32% destinada aos 
Estados e Distriio Federal, no monta:1tc de 
71,5% serão de$!acr:dos 4% para o il/.i:'listé
r:o C<l Ar;roná!.itica, na forma do art. 16 do 
Decrcto-lr•~i n.o Si, dG 21-11-66, combirmdo 
com o De~reto-lei n.o 859, de 11-9-69, ar. 1.0 • 

Distribuiç~b Percen~ual dos Rücwsos do 
IULCLG 

SETOR 

Roc~~:as 

- or.:En 
- E~:::~ws 0. F~Coral 
- 1\~ur.icl;"loa 

fcrro•lõl$ (F.r.D.F.l 
Aerov:as 1P .A.N.) 

!Outroa s~:o:os (l.lii.E) 

P~tro::.r.:s (F.P.?.) 
A:.!.~~~orle. T ~cr.ica (MM I!) 
DN?M 
CNEN 
F.P.r.:.N. (DNPM e CSTN) 

T O T A. L 

<·====· .. , .. i 
' 

•• .. 
89,5 

76,64 
37,92 
~J.72 

8,0 

8,0 

"·Bõ 
10,5 

7,0 
0,2 
1,3 
1,0 
1,0 (•) 

100,0 

:? 

l*l Esta pétrer.t~;;o~ :or.i de$1ln:C.J, om su01 :o:all~~do, .no exerci· 
cio c~ 1S7.; ao úN?M e na :>ro;>orç1o C:D 50'Yo, no exorcicio d~ 
197.:0, :~n1o ao or.:?M o C:l TN. 

4 - LEGISLAÇÃO S}.~JCA 

E:;.::~!:l~!t.'ce: r.o~::1::l:o :?<!r:: :1 exccuçL.:l co ~ 2.0 elo <~r!igo 15 
da CohsHtt:ic::c :-:~~:;::, :::1 p.:r:~ rt!c:~:a:c : tri~u:ilçfio 

de: !u~:if!.:rar::e:; c cc,m~uG!iv~i:; t:qu!do~ 
I 

Ar:. 1.0 A rr:::ait:l c:: tr:bu!&ç:!o Cíl lub~ifican:ns e 
cc~1bUs:fv'ols :-:~uiccs. i~pc;~c:.C:os e p:-oC~~:dos no pai~. 

1Cons:;aui o F:.:~do Rvdov:.irio ·~lc!c~o: :e:.:inz..do t ccn:i· 
lruçi10, :r.il!r.::~:.:::.;r.lo e CO~SE:r\•.:ç!o C.õ .::s!radas CC 
roC:.g:m cc~;nccr.:!:d:s r.;,s ?::.anos ncccv:t.:tos Ntlc•cnal, 

.Est:!C:u:oi:; eJ ~ .. :t.:r.i:::~:li~. 
Pa~.!Gr:.~o ür.:co. !:s:s:1 rcc~:ita será rcc::lhida cir.::!a· 

mc:1te ~o ~o:1co de ~l'::;)!i p::~:.s G ... !a~õe:s ar:cc:sc!adcrns ã 
o~m e; .::!:;:;osiç.:l•> co D~;:l::rt:mcn:o à\;llcional de E:.:ro:
das C:e P.o:<::;c.:::. 

Ar~. ~.C) Cc t.:,~c.: c!o F:;:-:Co F~cCo•th1rlo Nacio:~st (Q~·~ 
\.:;uart=ra~ p~t cc:-::o) cvr.~:;:L.t:m recc,.i:a do :lcp):.r:6lm:.;.:o 
l\~c:on~• t:..:: Es::::~s oa r.cd~~\;m. 

Art. 3.0 Do !ct~! C:- Fcr.~~~ P.~d:,viá::c, N~:!:.:-.c.!, ~::,~~ 
{c:u;.rL::n!ê! 4J o!to pc: c::-.:o) s~:~o c.r.:;c:G~!.S te,:; =!.~-~:,s 6 

ao Di:;tri:c F:·~cral, fc,~n a dis:r:::. ... ::;;~o Ca !:ri:;L;:n:c !or~:l: 
I - dca:; é~cima: p~:'t\:S Co í.iOr.:nn:~ a c:s::::,~;r ~ro· 

;:.vrciont.rmcnt.:l ~.s su;-er~ici~s: 

li - du:s d~cini::s partes, p~-:>;:.o:c:c:l~::r.er.:ü t.s ;i.:ipL:· 
rações; 

.JU- snis décimns pa::~s. ~:o;·o:'cio~a!:;o:cr.~;; e:.~!i c:-n· 
sumos do lub:ificc.r.:c5 e com~:,s:iveis Uq-..i~os. 

,\rt. 4.0 Os res:an:cs 12% (coze po: ct:nto) do Fur.c:o 
P.ocovi~rio Nacional s~rllo cntrcr-..:es aos Es:.::::cs é:os 
1• . "' • 

cm:6rios o ao Dis:ri:o FC!de~al lei:a a cis::i:>;,;ição éa 
masma forma incfic:Jéa no arli~o an:erior, e C:;;w::á caca 
!:si:Hlo ou ·1-.mi!ório entre=ar r.os seus :.t.cnicr;>:c.s a c~:a 
rluo lhes couber divididas nas mesmas condiç~r.s e;;::ã 
os Muni.::iíJios. · 

Paré.g:a!o único. Pa:a o c~!cclo c!a cota por M·~:::
c!p!:) e: enqunnto não fo: cor.he:c:co axa:a~en&~ ·o -::c~
s:.:n~o de lu!:l:iíican:ils e co:r.!:llt;:tiveis l!c;uicos E:i:'l ca::a 
:V~unicipio c!o mesmo EstiléO o;,; T<:r:i;;,:io acc:a;-s:;-i:. 
cor.1o base c::ss:; consu::~o o r;ú:r • .;ro C:<: v.;i::ul.::s rccoviá
rios r.Jo;o;izaéos e li::.::::clados • 

Art. fJ.0 Pa!"a :~ceb~:- as co:as cor.sta.~!;s êw~ a::s. 
S.0 c 4.0 devem os e!;:ados: 

e) dispo; de S.::::i;.:io P.c::-:ir.lstra::va es;:e:c:.::r:-.~~.:~ 
incu::;bic!a da constr:.:;=~o. melhc:.:me~:o a c:r.!~:·.-.::~!;) 
de es:radas da rocage:n com Or!;;l'>i:::aç~o e t:s:: .::-:;:. 
adequadas; 

b) subo:C::n~r as t:;v:~üc!Lo:s :oCov:!:;:;s a ;;,Ia::: ::
do'Jiário elaborado e íiE:riccic=.:-::.:::.ta r;;vis:o c!a acc:.:o 
com o P:ano Ro:!o\·lário t-:acioi:t!; 

c) ~ar cx~cução si:;:em~:I:a a c.ssc p~:sno: 
d) adotar as nortnüs ~ecni:as Ca :r~~a:o, sc::cçãc 

transversal a faixa de dorytii:!O e a c!:lssiii:::l;:~:: ce ,;s
tradas, com os rês;:>~ctivos ;rans-::;:>o ce .::;.~s~s p:::r.r: o 
cálculo de péi\'lm~r.:cs, pon:es e o:m:s é~ e:~:e, es::;.::-e.a
cidas pa:o Departamento Naci•mar da Es:~ac.:.s ce ?.o· 
tlagt:m; 

c)· adotar a mesma nc:':'len::!~tu~a Cv serv:ços ro
coviãrios e, .no ~ua :or a~iiCá\•a! aos ·~~,;!os :::éo\':::.:.os 
estadua:s, o me$::'10 slste::'la L~n:tbil. c;~e ,~:c::ar no ~~ 
p~rtarnento t\.;:cional c!c Es:r~~as ~a ~:>:a~a.~; 

f) a~o:ar o cõd;go cu :.:~u!~rrn:~to da :~~n!.!::, ~ o 
de sinalização das cst~adi:.s !.;ca:ais; 

g) adot:tr sis:cma rac;onai. C~ no~~a:tc::::.:r~ C as ~s
tradas da rede cs::~cu:~!, i::c:ca.:o pa:.:l Dil;:~a::a:n;;;;:o 
NaCi~nal c:!c 'É$traC:s Co hü:.:lnam: 

' -
h) ouvir previamenia 2. o~·i:'l;::o :t:cr.:ca é~ :>a;:-sr:.:· 

m~nto Nacion~! Ce Es:ra=z.s êe :=to:.~~o:n ~:::e ~:::.:s
qu~r rcsu!amzntos a t:A~êC;r ,·c!at:v.:s .?: !:-~:1s;:or:; .::
letiVO' de· carsas ou ;:ass~gí:i:~~ nzs cs::sCc.s és:.::~~:~: 

i) a;:>licar intcgréiin~er.:e c:n es:~.:;dss ca ro.:!:::~e:-::: 

1 - 2 co:a· q~e lhes co:.::.c:- do Fundo iio:!~'.·:.i~:o 
Nacicr.al; 

2 - õ produto Cns. O~.j~.l:;3o~ C.:: :ródi:~ r~a!::aêss 
co:n a gar;1n;i3 êa rcc~üa L-:imz: :-~:~rid:1; 

j) T:":a~to.r no 6:gão rc::v!!~!c .:s:.:;du:li, s\::v:;~ es· 
pcc:al ~e· as':ist~nc!a .r~j~\·:.:.:;: 30~ ~!~n!-:i~!.:s. -:c~ ·~ 
o!riouiçüo Sil orre:r.:t-::>:;; :.:c:.:::.:ii~h:a ~=- ~1-:;..:~:aç!a ~ 
~cus r-:ãnos c p:-c,;ram.ss e :c::-:.::r c~~~.:.:t~{!n~~ -:c s~.ls
rc~liz:.çõcs. cbsc'rva:o o c~~p.-J:nc.~:o css c~~:!!~~cs 
pra\'i!::-:s no ~r:. i.": 

1r r.u:.:nc:-, no ér~l..-J rc::w·.':..:r:o ct:.:.C~.:l. ~ .:~ :c::s
!tnta coi":~~nica;~:l c~~: -' ::~rv:~o ~.:::.:s;;:~:;:.~:c ::~ 
D:~:1~:.:::o:~:~!o :\::-:::~:::..~ -:!~ :::.~:a~..:s ~~ F;:.:-~.:.~ •. ~·:!:· 
n-.:u:cr,:o ::.~r\',\=0 a.3 l;-.;c.:.~~J;.,;,~,s .:.o p.:;:; •• ;c, ~ .. :-:;:~ i:.:-u:· 
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r!dO!:, d;::tf::'lci~s. condiçõrs :~cn!cn:; c C!:14'.éo c!c con
s:~·\'aç::iü c t:~1~t=o C.t:s cs!rcdt"ss, r~cur:cs éi~;>on!vci~ ao 
J~nço c'c!e:; c, a:n,:;a. so!lr\! s~rv:ço!l rc!Ju:~re:; C·J ~rar.s
~o~;~ rod~'··i!rio co!c:ivo d~ p.:ls::~t;c:ros c r.1crc~.'iod::!s; 

:n) rcma!cr snur..~:r:cntc ~o O~ par la:né:nto Ni:c:cnal 
cle E~~;aC~:; d~ fio~c::;~m po:i..-:-no~i;:zdo r~:c~é~~o êas 
:!::v;=!lc.!e:s cJo órgr:o rcl.iooJi:!:iio e:s~:!~u~l :-:o cx.z.;r.i';:o an
i..:doi, ~CC:7l;":!'t~hac!o t!e Ccmons~r~·;f~o da €X~Ct';iio do 
orç~m~:110 C:o r.;fe;ido l:::<crcicio: 

n) {::cili:~:- ~o D~~ar~a:-r.!:n~o r\~cio~e; d~ Et;.titd:ts 
ac Rco~ss:~ os r;:eics d~ que este ne::asslte ;=.!ra co· 
r.n::cc~r c:r\.'ta:':1:nte as n~ccssi~nCcs clo 6rcão roc!oviàrio 
c:::&;;..:al;. -

o) c;:9zrtic1;"a~ tits reuniões (!C c~m:nist~oCc:o:; téc:1i· 
c~s ro:f:>\t~l~!o~ ~n:.:::!:nen!e çrc:i~-='·;!d:5 =-'~io D!:iJ~~t~:i~en
:~ :·~ac:Qr.a! de Es(i~das c!!: Rcd:a~em; 

p) C.::!r ~,:, D·:;p:trtarnor.to r~ .. ~ci~n:.l Cc Esl;;:::!:~ de 
Ro::oern. im~d:eio ccnh~cilncr.to ~e ~od~s ~s :e:s, c!~c:c
tc:s. r..::g:;i~:rlcn~os c ins:ruçõcs uCr:1::1ist:-~tivc~ n.:!crcn~cs 
b. \'i~çéo rcdo•·i~!ria. 

Ar:. 6.0 .... C di:;~osto r. o artigo t!n~~rior, a?i!ca-se !~ca1-
men:e ao L..s!ritc Fêderal. 

Ar~. 7.0 • F<!ra re:ceber as co:a.s ~encic:1ac::!s no art. 
1,.0 devem cs ~.~:.:nlci;Jios: 

~) r.1a~:or nt:. s!Ja crgan!zaç~o eCminis~~::!!•;a serviço 
cs::~c:a! ~c est~~.d~s a caminhos t~ur.::ii't::!s, c:::;::!!z Cc Car 
e!1.c:~n!~ !i~i~~~sc t co!a que H1~s c~ub~r no FunC:o Ro· 
co·.-iá~io N::!cio:-1:!1, c j:!OVtc!enc:ar ri:l :o:-m~ do ~:::go ~e-
p:;in~e: , 

b) subcróinnr a~ su:::s ativ!Cnde:s rt'éovi~rins a p~ano 
rc:!o·t!~iio ~!a:Jo:-:::Cc e ~ez io\J:can~e:r.!e rev!s!o c:n h:rn1o
r.:a com cs Pi~nos Rcdo·Jiános Nacicna! e Es:~c!.la!; 

c) éar ~~:cu;~o s!s~cmãttea :! es~e p!~no: 
d) a;:!lcar in:es~a:mente cm es!ra.c!:ls de ro:::agem: 
1 - a co:a que lhe couber do Fundo Ro~o'Jió.rlo Na· 

cion~l; 
2 - o :;1roduto éas cperaçõ-:::: c!e crédi:o ~o:!l:zadas 

com a g2ran::a ~a receite ac•ma n:.!c~ioa; 
o) prest:!r ao órgão rccoviárlo e>st:tco.:~! ou ao Go· 

ve:no do Tc:dtório tod<:~s info:ma~5es rei:1ti•:as à \'iar,:o 
ro~cv:~~:a ::-::.:nici~al c f~cilil~r-n1c~ cs n~t'!os ;.ccczs~:-:os 
à in:~~:;ão C:ire!a Ca:; o~ras e seiviços rcc!c·J!á~io~ mu-

nici~~.ai5: 
f) rr,meter anuali:l&n:e ao órgão rc:-dc.wiúrlc !!stac!:;:ll 

o:J ao Governo do Território pormcnori:::1dc n:::.!é:lc dts 
l:l!iv:daC~s C:o sc~v!';~ do cstr::dns c cél:,,;nncs m!.!n:c!::'~is 
no excrci.:~o ::n:crioi" ecompan:1L1do C~ ·C:e:n~r:s!r.:!~f!o de 
c·xecu!/ão C:o o~çat~~n:o êo rd-erido c:::::.r'::lclo. 

Art. 3.0 ·o Poder Ex-::'=:J~ivo promover~ a ren!ização 
c!e um ConvO::nio cnl~c a Uni:!o, os E!::::dos e cs Muni· 
ci;llos no senti.:o d9 serem fixadas õl:l c::rigaçõi!S eles 
Es:ados e :-.·~unic:p:~s e oplic~d:!S, in:egr~!msnt~. em ;s
tra:!as de ?.od~g~m: 

a) e ~o!açiõo c~';a:nen!ârl.!, cm cac!o. exercfc!o, n~o 
in!e~lor a SC:·ô (cinco po: cento) de sua receite, cxc!ul· 
cas as rt!n:!as ln~:Jstrio.is; 

b) o :Jrod~:o da con!ribulç~o de mc!hc~io., c ~o pe· 
c!:1~io o:.~ ~:.:~:s':o.:~:- !:!~e: po:!:» uso das es!r6!c!as ezt::1-' 
êt.::~is ou mcn:cl;:l:lis; 

c) ~~~:r.~::~!' rc~r:~~ 
C:~r;.::on co:-:-:-:': c~'c::;!o 

dcr:v~~=- c'~: ~~~~n=~~ en. ro
t;5 E":;:-;:!C!: C i::':~;:~ p::-a 
r.es . !a:x~s ele ~c~:~::: 

r::~ o :'-~::.:!::> C=:!: :.,:::::';=!:: c!·~ c:-·~:!:!:- =-~~·;:::::es 
c=:n ~ :;:::.-::!c. r; c,:; :-::.c~:::: ecit:-t~ rc1~·:i~::ã. 

Ar!. 9.0 O ~.:t.:!1lcipio qu.:l n:io pué~r man!cr snrv!ço 
rodo'liário nas cc:-:1-:!i';ÕO!: ca aHnca e do a~t:~o 1!~t:!'!r;or 
t~iú éircito à ~p:lc.l!çi:o Ca rcs;:-oc~lvi:l .co~~ c!o Fu:-:2o 
Rodov!~~rio i'\::.c!o:1e: €·:n -:~:~:t::t:;:. ~o:1tcs· ou c~~inhos Co 
in!ercss!:! e c~ccih: cH:c::t do 6i~:;o ror.~~·~trio do E~:ac!o 
O:J pc:o Gcverr.o co ic~d::J:lc, c!~sée c,:.:':! !hc ponha à 
dispcs!:;~o cs rccu:sos t!c Gt.:J tr:::ta ~ üE~e:a ~ do art:go 
(!rl:~r:o~. 

Art. 1 O. 'O ::~rvi;o c:: c cssis![;nc:~ r::co•1i?.~ia a::!: 
ivh:n:c;~:o:;, él qua se ~~fere ~ a:ineél j Co D.:-:!~o '5.0 o G~C 
devcr6 ticar a cargo c!o uma c:vis[!o cu :~çt!o ~:;;>cct~:i
zaca cio 6r!<~C rc:-d:;•Jiérlo cs::::O:::.:<:~i ou do c,:~::~r!ê:T.(;t~:o de 
o~tas C.o Te:rit6rio, co::-:~rc:!~d~.-~ n ex-::c::~::o C:as c:ttt: 
rodovi~ric:: clc~ t·!.un:~:~:os c;~·~ !:~ cn:cn::are:n n:ts cc:l
c!l~·õcs c!p ~:-:;go a:-~:~: iCr. 

Art. 11. A ino!:-~~!'V~:~CÍZ!, ~ns c:s~cs:·;~cs cio ~rt. !,·.u 
por a;g!..!m Estado o~ i)~!o D1strito Fcd~~~:.! d·:::ermi~~rú ~ 
rc!ençf:o, r-:n~c::n:o ~crc1:.::-:!r a !rr~g:.:!~:i::!~Co c:: rc!::·c::::·,;: 
co~a do Fun·jo Rot..:o·.·::!:-!o :·~:tc!•Jaat, o ~o J ~or:rt0.~7H~nto 
Nacionn! d!' Es~ra,i:ts G~ Roc!c:;er:1 c~~~ ~:r iri:~t.!i~:c no
tific:lçr!o é:sso ao Es~~do oc Di5:t::o f(?é:·:c.i. 

Art. ,2. A ino~s~rv:.r,cio (.~s c;spos:;Cc-s éo :!rt. ;.o 
por a~gurn rnun:c:pio, c!e:e:r.-:in::r~ a rc!c:-:;~o. c:'lc~.::::~o 
pcrc!-..:re.r e irregui~ri~a:c. Ga rs~~t;c:iv::! c~:n c.~ F~~~o 
P.cljovi~rio ~c::cic::a: c ao ór2~o re;éo':i:1:-;o es~zdcJI cu 
ao Go'lerno do Tsrr;tô:-io cc~e d~:- i~~cd:~~:! nc~ifica:;ho 
clsso ao i.~:.~nicipio. 

t\rl. 13. As cn!r!!g::!s C!! q:.~o :~.:::ai:'l os o.r:':JOS 3,0 o 
scr!o !cH:s ti:~c~::a!~c:ita. 

Ar!. 14. ~ e!ov~~a ~ Go~; (s~ss::n~a por ccn:c) :! 
percen:a~~m da co•.a do Fc:1c!o Rcdovl~d~ t\~cicn!l!, ~o
ct:1tc ao Dep~r!:!rr.~n~'J t':!::icn~l c~ E::~!"é:~~~ êa Ro:::!
gem, cp.:e ;:oc!a ter e~~cnhaC:l no ~~:'.<ço ~a ju~c·:: c 
e::aorliz~çü~s Ce ~:n~rj.s!imos, o~-:ro\·C·cs ê~ c:éd!:o c 
fin&:ncia:nt:n!o do ·qt:e:~L'Cr na:\,;r~~3. rc~:;:~~cs com o 
O~'jeUvo de tr:tec:p~r roc:.::-sos ~ara .a r~:.t:i::!~5o é os rin:.; 
elo re:fcrico Dcp:u::tmonio. 

. A~t. 15. E:-:~~c O!i ~!:':os d~ c:uc o D·:~:t::~7~r::o 
t'ac:on:t! d: !:str~C~s Cc iio::=:nc~ pede~.: ~~-,;::-.. :;~. r.'=~~ 
a con~!r::ç~o C:c cstr~ti~s e set: ::::-go. !;~ :~ -:::u: a ~n·:--.. 
~~ç~o c!e é!!ri:.:J!çée~ à ~iro~c .. it C~ C~:~~ c :=:·r::'icn~=·~=
c!o .Ex~:c!to q!.!e as c~sc :'i:~t·~!:~it po: :"::\:i~ CJ C.:-::~:s
sC~s o:.r Uni::l~es i .. ~i!it.:rcs a c:o s'uCC':C:~ ... :~~::. 

§ 1.o E~ses ::.!:-i,:.:!;õ:.:s sn:-: ..... :;) C:- Cc-~;·\·::.';.~0 ~ 
C:a ;:c!ic:e d:!s es!r.;:é~s; oj ,:c ccr:c~s~~o ~ f:zca:~::;::o c!~ 
~erviços Ca t:-~:.s~C': ~~ c~!2~ivo -:e ;:-a:5::;;..~::~:;. 

§ 2.0 A cco~~:-ê:;:,~ da :J:~~tc .. ia Cc c:: .. :!s c Fc-~:·:; .. 
ca~õ~s Cc Ex~:ci~o co~ O ~2;:::~~:::·-:;n!o r~a~:o~:!l Cc C:;! .. :!.
t'.:!S de HoC2.r:em s~~ã i~~:.::::::: p:!:!s b2s::; ~':i:!::t a~ t::n 
convl.m:o ass!nado er.~:-c_ c:; D:~·c!c::o:; C::!s c:1!iC:!:~: i!"'l!~
rcss:u::as, e ::prcvndo pc·to Co~~~:no P.odovid~io !\::!cic-~~i •. c ... 
cm cnda cas;:> concrc~o Ca dc:egnção d~ ntri;;l!iç~·~s ~~
: .. gadas e as cor.di.;õcs c.:~~~!c::-:::r.t:m:s c;..:e :;e:, rio cu 
não rt!i!il::ad~s pele al~.;c!icc Consc!!1o. 

Arl. 1C. Depoi!l ·de a~ro\·~clo o Plano Rodovil!rio Nn· 
clonat pe:o ?;csidcrrtc Ca !!!epüb!ica. co:;:~c!!: ao· ·~J.i~!stro 
c!.:l Viação o o:~!!S ?ú~!ic~=- 2. :!::'rov~ção c!~s ~:'O!~tcs 
e orçamcn:os é::~s cs:ra:!as e cbras que !c~h~m cc s~~ 
constru!das pc!a:; vcr~::lS e!rib~:c~s ~o ~C:":lrt:lm::nto 
N!lcicn:tl do E~!r~d~s Ce F.o~:u;cm e. e~!C'i~m inch.:icl~s 
no r~:c:!êo P:::no. 

§ "' ., O i.~inistro C::! V!c.';~O e Cbit!S ~~~!:ces :od~ 
c!~:~ga!", ~~~~~O j\.!~9:.~ CC.,VC:i!Cr.~~. :!C CC~!:::!~~: ~C~~
v:t.:•: i'::ic:1~!. t~7.::::~::!::: ;:·:. c:~c~:~: ;' .. :.;:!os c~ 
e~::-::d:1s c o:~cs o r~:;:cc:ivos o~ç:l~i~cr::'::. 
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~ ,., 0 Püdc· o Ccn~olho Ftot!o•.'i!tiio Nr:~iO!":l:. c:~:o~~:lr 
:~; con~·~il\0 Exc::<:!ivo do Oo::pnr:n:a·,e:nto Nncion~l do E:.
:r:.rl.,~ ,~J Avd.lQCm e ao !:.<:u o;;;::ior Ge:l':ll co::~;.'Z'tímr.i<~ 
"<~'·' :lP~v\':tr r.~ole::os cia o::r;.s c.:l '.'a!cr ~:io!:>ol, o:çaêos nté 
bs 5il:l.OOO,OO (C:tlir.hc:lto:; mil cr:.ozciros) o C:S 250.COO.OO 
(cu:.:r.:os c cinqucr.ta mil. cruz~ircs), r!:spcctivaman" 
c;o~anco n5o c:wo:v::m deso_;lropri;:.!;õ.?s judici:is •. c~ 
por.:.r.l, no Dlretor r.cral c!nr, éo tais e;;:cvações, lrr.cdld 
ccr.!l.:?::;~,,cn:o :;o Co:~sc!ho Rodc\'i;~;io Nac!cnal; qult •. se 
0 julgilr co:wr;nicn:e, pc.::c ôlYocr:r-~o o oxao:io . êo pro-
jc:o par:1 ccn::rmar~:h:J, oU não, n :lprov~ção. · ·· 

Art. 17. Os mcmb~o:. êo Con;cl!-.o Ro~ovifarlo Na
cional pcrcebcrso a s;r:.:ificaçflo do CrS 200,00 (du::!en· 
to::. c:n:zciros) por' !:os::!lo n que co:n;:arccerem, a!6 o 
;.;!!>·imo ce CrS 15.CúO,OO (quinze mil cru::ciros) anunis. 

Arl. 18. Ao Presidente do Consalho Rodoviârlo Na
c:lo;;ai podará o Pn::sidao:te da R<'publle:l, por proposta 
do Ministro da Viaçl!o c Obras Pulllicss, conceder grati
ficaciio de função; não excedente aos vancimcntcis do 
Olrc:or Geral do D~partamento Nacional de Estradas do 
Rodagem. 

Ar!. 19. Aos r:ll'lmbros c!a DeieGaç~o c!a Controle do 
Qr,;'ln:tamn;;to N::c!cnal da Estrac!as C:a Rod<O;;e:r.. poderá 
n Minl:'tr.:~ r:a Vizv~o a Ob:Rs ?l:bi:cas conceder, sob .,ro
pos!a -."lo Ccr.se::.o Ro•!ov;âiio f\:aclo~ai. u:::a gr:l!l:icação 
c! e i~.:r.c;Jo c;u& r.:o excc.:!a a C:S 1.500,00 (mil quinhentos 
cruzc!:os) iner.s:;is. 

Art 21). O Depr.:!!\r:l:::n:o Nacio::nl da Es!:aéas de 
S~~:::om pcCcrã er::;:lrz:gz.~. Eoli'u::i:r:en!e, a:~ 1~0 {Um DOt 
c&::!;!o1 C3 co:~ t;l!C :~~ cc:.:bor Cc F:.::-.clo Rc:!ov;~r:o N~
c::o::al. no c!.ls!.:io da v!a?er.s de e:stuclos. no ::;ais ou no 
r:l'!r.anc:<iro, c!e fun:::onàrlns c rr.crnbros àCI Conse!ho Ro
do;•:t,ric NZ!clor.al, no. d01 vl.acens da C:~lq:z.dos éo pa!s a 
Con~mssoo; tn:crnacionals de ·Estradas de Roda~cm, e 
ron::a'o c!e cspec1a:lis:as cr:1 assuntos da interesse do 
oo.,a:::::ncn:o, para a. reaHzaçllo c!e ser•1lços ou cursos no 
Brasil. 

Paránr<~fo único. Assim a realização de cada viagem 
da fur.cionãrlos, ou membros do Conselho, cCimo cont~:.to 
do cs;Jecl:~lista, dependem de daiibc:~acão deste Depar:a
m~nlo, ratilicada pato Min!stro da Viação e Obras Públicas. 

Art. 21. Após a conclus~o do p:cgrama de primei
ra urgtncla. o Oepa~:arr.ento Naci.:Jnal de ::str~cas de 
Rodar;erh p<1ssa~ã a nortear as suas a:ividadcs por p~o
g•amas da prio~idades, que se presumirem reslizãveis 
em pcriodo!'õ · qulnqüennis, cstuó::dos pelo Conselho Ro
do·,i,1:io N:~cior.al c osta!lc!ccidos cm lei. 

Ar:. 22. S~c al:era.das, no proç;ra:r.a de primeira 
ur!'l:~:-.cia ce que tra:a o art. 57, co ::::acreto-!ai nüme~o 
8.<63, de 27 de cczembro é e 7 9!.5 as expr;;ss~~s - cons
tru::zo do trecho 'i'cóiilo Ctcni a Fe;r:; ce S<.iitar.a - e 
mc:iho:ar:ocn:os éo tr.:cho õc.lém (?e:rr.:O::'\!:>uco) G Forte• 
l~za - p.;r:l, rcs.ot-cli\'.;r::er.:e, - "Ccn:;:r:;c;so co :~echo 
Tc.ófilo Otõni a Sa:\'ador - e melhoramentos co t~echo 
Belém (P<:ma:n!Juco) a Scb:al (Caa~á). 

Art. 23. Os :.c;r.n:es do Dcps:t::menlc Naci~mal de 
Eo;tra·:!as ce Roc:'::gsm, dos órgE.os r;:;dov!!rics ccs Esta
ccs c cos so:v!çcs ro::ov!3rioo c!os !.h;r.!c!p:os pedem 
Pima:rar r.:.:; pro:;d.;éadc:s p:i:,i:cas e p.:r:ic!.llnres, para 
a rc::'.:iz~çfio d~ cstuc!~: e J.-:v:1r,~~:ne:n~os necessârios à 
c~l:oc,:::;~o dos p:o:~los C:c cst~.:ld:!~ o c~rils da in:~rl::;~e 
dc:~cs ó:o~Los. 

§ 1.0 A cn.:~a:a sera prccccid~ ce a ... i:;o ao p~oprie-
1~:-io c:; &.C;:-,Ii.i:.~i.:~o:-, cu ;,~c;;,cs~o cia ti.:gi.;i:'l das:es, 
lc::o cem razotv:::: an:cccc6r.cia. 

§ 2.0 O pro~rfc:: .. ':::,, ::crt. !~dc:'li:: .. ·:!o ·c!as c!:.:ic! Gt:!, 
c!a rc.:~:i::i!:i~O dos estudos, lho ocviJ:.::m es ct..ituras ou 
c;l'<:.i~::I.Jcr oc;.fcltorias. 

Art. 2~. A ar:rovôl~:io, por cue:m éo dlrc::~o, C::cs 
proiP.!os das e:;tradi!s e oo:óls do De:-<:rta::'le:ntc t-:e:lcnal 
d~ Es!r::dus ce Ro~a:,~m. <.os ê~:aco::: c dos ór~[O!. ~o
coviâdos dos (y~;:nic1pios imj,or:ará, c~:!;!a a r,:;:::H::~çe:» 
c!.:ls aios aorot:.:::ório~ nos rcsp,~c:ivos ic.rr.ai1 c.:!cleis, 
t!ecla•.:ção da u:llicladc f.(lblicn, pnra .o ef1:;:o c!e ées:.;.ro
prlr.r,::o. das faixas do. domii:i:~. :r.rrcnps c t.cr.tel:orias 
nncessfo.rit~s. a cxccu.~!!io. c!o:; projetes aprcv~dos, e jazi
do-: det 't.rais e C!:.r..~aiho, pcdr:-i:as e aocaêas, ern~ora 
sltua:lao; fo~a da faixa cn domínio Quo ;;os!\am ser u:ill:a· 
tlos naljuola cxccu=ão ser:; fazer falta ao:; pro;Jrietâ:ios. 

Ar!. 25. .No julr,amento éns cor:!<!s do D!re:or do 
Oe:"Ar:.:m .. :-n:o Nacional ~e Cs::-adac; de Modé:zam ai~r~se-A 
o Trlbunal da Contas :;os r.l::mlaml'r.!os c!a pr'"scnt~ lei 
e nos r:rr.cr:ilos aua eln nlío houver rc\'ogado do Oacreto 
lei r..0 8.<63, d e27 de dczr;mbro de 19<5. 

Art. 26. Para a~ tfuac; primeiras en::ec:;.s :rimes:rals 
dA colas não SP.rá "Xigido o cu:ni)rim:;:nto do c:;sposlo na 
al!nea m do art. 5.0• 

Art. 27. As ob:ic:ar,õ_,:; contléas nos ar:s. 5.0 e 7.0 

MmentA st'rão exiglcfas in!t:;ralr::entc a partir êe ;ar.eiro 
de 10~9. 

Arl. 28. As impor:.~nclac; c:l<; cclao; p<>:tc·::r:l'r:!"S ao3 
Municinios detida-; D"'I:'IS Es!arlos em o~s<>rvâ.1::ia éa 
lf)t~a st das rP.r.om"!r::ia-:õ~s t';t Prim?.irõ fi~<:.on:.:c c.:s 
Ao:n:nistr:!t;é9s R"o:!avl~:l;;~; ·., o•J". r.té & C:a~a éa v:r.êo:
cia C:a pre::F-n'a ·lei. r.?o t!v"ram sido aoli::<:cas da acer
co r.cm o rlio:noc:itivl) ci:ado, $1\r~o l'!r.tr<:cues E.;)S :as· 
Df'Ciivos Muni:;::~in• .rara sua apl'cac~o cm servit:OS ro
doviários. municipais. 

Art. 29. .esta lol en:r~râ em vigor na c!3:a de sua , 
publicação, .tCV9g;orlas as d;s;:>osi~Oes ~.:n cor.tr!:io. 

tEI N.0 :!.975 - 0:! 27 Cl: :-J!:>Vi::\~5RO DE '1S55 
A!!rr:s n l;:tr.i~l;:;c~o rlo ir,,~e~to único ~o~:-e ~;c-:r.~u~~:Yel3 

e l:!briiiclliltcs .liCjnlrlM P. r.oc:osos, e êã ca.Jà':ts 
r;.rovid(.ncias 

Art. 1:0 - A oroda:cão, o comércio, a di!'trl!:u'czc, o 
c:o.'ls<tmo · r. a irnpor:aç•,o e I'!Xoortaç;".o d:~ h.::::!~i::a::!es e 
r.ombu!':!iveis Jict:!:!oc; ()11 r.aso~cs. de ~:;alt;~~r c:i;;~>~ 
ou na:uret7a. Cl$tli, Rt;::oit(IR nxcluo;lvami!r.ta :::1 imoos:o 
nrevisto no 11rt. 15. inci!oo 11 tia Constltuiç~o Fc~"ral c~ 
bracln Of'la. Ur.;i:O na form:1 c!cSIO lei. 

§ 1.0 - Será ccnccdica autorizsr:ao sor: • .:::-:~e psra 
a importav~o ;: ornr.r.:! de éieos luhr!!ic3n:<"s e c.:::r'.<!iS 
dc:i\'ados ào nPirói"'o. fic?.ndo vr::c!ac!a a p;;!rs~:! ce~sas 
nrodutos no Pais já c:.~dic!on~dcs em ...-~sm·.::":".cs ::.c:â
licos. 

~ 2.0 - Na ccorrêr.ci3 C:P. eac;os es~ecisis. :::l(o:oa
m~nte co:np:ovados, o Co:-:se:ho 1\:acic:'l:ol co ?a!r6lr.!O 
podar~· aiJto•izar a ih.oor~a~~o. em c;u2r;!ida:as :nir.:r:"I!S, 
àc cllt~>r:nir.adoo; elec..:: rr:in~::i!is os::P.cl:::s· e~.vasi!hsco!i. 

§ 3.0 - O impos:o único exclui a incic~n:::a da 
qu11isquer outros k.~jjo;to:;, fcr;c:r.ais, es:aduais e rr:un!ci
j:lais, er.ceto os de ~.:-:::!a e selo. 

Art. 2.0 - O irr.pos:o úni:o sobra lub:i!i::a~.:as e 
C0:'7lbu~t:v~is lrqui:';o:. o S&:~osos da pr.c:eC!-~cla 's!:-::n• 
!;eira scr·â ".::.d v:~ lerem" cal.::u:<1do s:>bre o custo CIF, · n3s 
pt:rcc:::.:ge::s sevu!n:a:, con!crn:e o proé:.::o: 

Gá!; !ic:uafci:o - t;J~~: 
G::s.:;:,r.a C:c a·J;;:.-;i::o - 65% em ~S57; 75'la em 

1 s:;s o as% a parti: éd 1 S59; 
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G~!tc::n~ a~:='0'1Co\:ivo - 150°/o: 
G::.sol!na ''p:cmiu:n" :- 20:l%: 
Q\!(?~Csc~c - C'm Hl57: SD% · cm 1953: . ~O%; a partir 

de 19foS: 1CO';.; • 
O!ccs p:t• a (:~b:icnç;io c! c gú-:: ("o os oil") pzra la:np:l· 

rin::s dCt ~~c~~ !"siçn:-t! oH") c p:•.: a ... moto~cs de combu:; .. 
Uo lnic:n3 ('"!)lesei oil"') - cm í957: 55%; cm 1053: 
tlS%; a o:::tir cc ~959: 80~,;,; 

é:ccs p!!~<:: !c•nos cu calc!C?ira!: o va;Jor ("fuel o"l'') -
cm 1957: SC':é: a partir CC! i 959: i'O%; 

O!ec:s hJ~:-:Hc~~:i:~s. shnp:es, con1pcs~os ou cm~1!sivos 
- e g:<.nel: íSC':é-; icem, !dcm, embalados: 200%. 

Pe!ro:co bruto ou cru: - iscn!o. 
. § í.0 - O custo CIF c;tJ'J servirá de base para o cA!· 

cu!o do .,t'r.pos~o s':râ o CUjtO mú~io E:fotivo d~:; ir.'lp~rt::s
çóes re< l:zac~s. ;::c:iodic:~:nc•ntc a pu: ado pelo Conse:ho 
Neci~n~i c!:;, ?~!ré~~o. · 

§ 2.0 - A c~:w-cr~ão oara cruzeiros c!o custo CIF soerá 
:ei:a a~ custo c~:r.blal, assim en:cndi~a a soma da taxa 
o~icle: v~s~~:m:c c c!e uma s~~ret~.xa única, fixec:~ para a 
lmpo::a;:ilo ce tc~os os produ:os enumerados neste a:· 
~~ . 

§ 3.0 -:- A ex;Jres:;éo oás llqucfcito comprC'cnc!c o 
gás p~ó;;2r.ó e o ~{:s b\!~::no,-1so!accs ou mls!'~:l!cos. 

§ 4.0 - As es;:l!.•c;f:cações técnicas c.!os produ:os se· 
rlio édlnicas pe:o Conselho Nacional do Petróleo. 

-;\rt. 3.0 - O pagamento co impcslo único sc~re p:o
c!u!os irro;:orta-:c$ ser~ ~ei!o à A!~andcga ou Mesa ce Renda 
c! o po:!c de c~ser.::arque,, com base nas quan!icac~s e!oe· 
llV2;;'1e:1!e C~Sca::egadas, sendo U!":'l !erÇO no C2SCmbaraÇO 
e:~and~~a~:o, e o ;cs!an!c após 60 (sessan:a) d!as. a ccr.t3r 
deque;a :oi:r.2~!C:ec!e. 

F'arfl~rafo ú::lco - A co!:mmça, o processo acmlr.is!r~· 
tive, a ~isc~ti::aç~o e c;s . penalidades referen:es ao im· 
pos:o sc':l:e ~=-·cc~::os de procedência es:rançei:a obede· 
ccr~':l ao rc;:~e .ca legis:a~ão aduaneira cm tudo o que 
n~c con:r:~ria; os ;c!isj:csl:ivos da presan!e lei. 

Art 4,0 - O lmoos:o úr:lco sobre ccm~::$!ivcis e lu· 
b:lfican:es H~:JiC:os 'ou çesosos de produç~o · nacional, 
~':lré e:;uiva!e~:e e três quartos da impor:Ancia em cru· 
zciros que ir.c'~ir sobre o simi!ar de prccC?cléncia estran· 
;eira, C: e eco~do cem o art. 2. 0 e seus parágra~os, no 
caso de gé.s Iic;uefei:o e gl!so!lnas ce aviação, aulc:notiva 
c· "p~emh::n" e equivalentes, para os demais produ: os, à 
me:ad.e ca importância devida pelo simi!j!~ es!rangciro. 

. Art. 5.0 - Os óleos .. lubrifican~es, simples, compos· 
tos e emu:sivos, o!:llidos no ?ais cela rcger.e~aç!!o de 
óieo lc~ri:!ca:;~e usado, ficarão isentos do i:n:>osío único 
ele c;::e ~ra:a a prcsen:e lei, pelo prazo de? 5 (cinccl anos, 

1 !:~~o o qua! P:!';'2r~o c:n e'.!art~ d:! i:r:;::'O:"!êi.Ci:! que· 
cc~rcs?O:"'êcr eo im;::cs:o :ncidan:e so~~e o óleo impor
lado. 

§ 1.to - O C:i:;;'~~!o Ms!e ·artigo s6 se apt:c3 aos 
ó'eos re·r~flm::~~:: que tenham sofrido processo de rege· 
r.~:a:;~o. c.~ravª'! de Ccs!!!c:-;ão, re~in~ç:=-.o c n:~:-2gem, e 
cu;as ca:cc:e~:!::icss c ;:·rC;lrlec!eccs scj~m :as mesmas 
elo produto no·;o. 

~ 2.0 - As lnêús!rlas ~e re·rs~!naç~o de óleos lu· 
~:i:-:~!:2~!'!s t•O~~=-~.o go:e:- :!o rc~:~e de C: 1J9 tri:~a o ~rc
:<:!n:c a~t!!;O, c;r:lsCe cue tenham ins:alações ap~cvadas 
ca:o Co:1sc:~o ::a::o~:~! Co ?c:~ó!~o c ai re~is~r·~rem o 

, ~·c~u!o co:n as cart!:!er!s!ica: refcrid:s no p~rtg:-:fo 
an~cdc:-. 

~ 2.0 - A ::::,l!!ce';~'=' do :-~~!~~ :~ cu~ ~·z.~a o c:-~
=~:"1~~ (l.~~!;o ~~·:: :-ect"~:-::ci~~ pei:- :v::r-:~~~·:-:o d:! =i!:~!"'!Co., 
e:n re:t;ção a c~~:! ;;:~~..:~o. à vis~~ Ce sc:!ci:e';::~ c!~ f:r-

ma in~C':'!.':O!:~c::! 'c cm p:cct:c:.o ~m cw, !:-:utJ c'J~f':O-. 
va~!o o 'prN':1Chim~n:o dns cr.i::;•)ncin:; rr•er.ci:l:-tOé:J:: ncs 
c!ois par(&(.lr:J!c:; ar:te~lores. 

Art. G.0 -- O irnpo~lo t.:iiiCO s~~ro ;'!'Ct'~~c:; n~cio
r.ois s~rt1 rcco!hi~o por vc·r~::J. CCvr.n~,_, o ;":"1~.'!:r.t;'"''~O s':'r 
cr~~t::tc.!o n:. rc;.::t~tiç~o ~rrccod:dorc r.o E: :~:!c -:::-n c·.:c 
c:;tiver loc:!iiza::-fa c: rt~~ict::! V!'nd~dc:r:. ro o::!zC m;b~i~:
da GO (scs~cn:a) é::s n con:~r éil cn~:nr~ :to ;:-ri:':ic:~c 
ca:n~,r~dor. 

§ 1.0 - O i'o!:!~r Ex~cu~iv!) rr~~·:~r.~n!:r;\ o ~!:;:":~to 
ne's:c nr:ir:o po:!cn~o. s~J os proê~!o:; ~c c.'c:;.fl"'arcm o 
con:;urno ou di3!rib:.:i;?1o fc!n do Es:ac!o cm c,ua ~~tivt'r 
localizada o !.~brica, tuto~i:nr, !'·3 o cxpcr:~Ccr o ~os~
jar, o p:Jgamanto éo im~o:!o pc:o c!tJstin~:f!·:c. na r!'::!!"• 
tl;fo nrfccndnc!o:n rc:;~e»c::·,~: r.eS!~ c2so. c :cco:h:m~n
lo. sei ti feito r. o ~rat:o r.:~ r. imo c:~ 5 (c:nc.;,) ~~~s ~~ êz!a 
do rccoo>r~~n:o do p:c>d:::o ~cb p~r:a ce r-::::::l l;~:ol :l:l 
valor Co i~;:'CI5~o Ccvido. · 

§ 2.0 - 0 prOCE:S!'oO acminis!rnlivo, 3 !lsca:izao:;~O e 
ao; per.ali~:lc!cs re1:1:ivas ::o i:n~o5to ún:-:o sC'~~o prc~c~os 
naclonaõs obcc!ecer!!o ao rc>~;ime ca 1-:::;is!:J<O:~ ~:> i:':!· 
po$tO de c~:1~::~o. cm tuco o que r::lo. con:m·i:~r o 
disposto r.~s::~ lei. 

Ar:. 7.0 - Da r!!cei:a rcsul~:!r.~e ~c ir.1~o~to &! q!.!e 
·se rc!erC? cs:a lei: 

a) 40% (quarcn:a por CC:"'!O) pC?~t<::".,Ccm ~ ~.'~;?lo; e 
b) 60% '(s':'s!.\en:a oo: cento) per!C:1CC'm at"s Es!?· 

dos. ~J.un!cip:os e D!s~ri!o Fcd~i2.!. cre~·::c:~!'l~~~cnto à 
s::a supcr!rci~, pC';:uiayl!o. cc~sumo 'c c-~6d~ç~o, ~e 
acordo co:n o dls;Jos:o n:! lc;is:açto v::;e~:c. 

§ 1.0 - A Un:ão, os C~~:!C';s, :.~:.:n:c:~:c~ e o Ois:r:~o 
FeCeia1 dns:ina~l!o ~u:s co!~s :-::1 r':c~i~:. C~ iM~~s:o :l 

que se r~!cre cs:a :c:, na ;::coo:oç!!o Ce: 
a) 75~~ !s':'!en~a c ci:"-:1!:' -:~or cc:1!o~ ~'s !~'.::> :'rO· 

g~arn~s rot!ov:ã:fos. :l:rilvt!~ Co Fc~C:o ~o~c-vi~~;o ~::.c:c:':a~. 
c res;:'sct:'i~ !egi~:~çto; 

b) 1.5% (qui:':zc p:;,r cc:::o) curar.:() cs c~~~::ic'cs ê'l 
1957 :1 1951, i:-:c::.=~iv!!, à cc~~~i~~=c~o C o c:!::~:: !o:l::~! C: 
Petról~o Erasi:~:ro S. A.- ?e:~o!)râs, nc's :~rr.-:~s C: .:cc:~
la;ão vigente; c 

c) íO'ió (êez por cen!o) ~ cOri$:;:::::y,:io C:~ ca~i~a: 
~o::ial d:l. .Rede Ferrovl~ria re!d~r:l.! S. A r:os c:-:oerciclcs c!c 
1957 a 1951, inclusive. 

§ 2.0 - A partir cc 1 c! e janeiro CE' ~ 952, a Ur:l;;o, os 
Eslados, r.~unicipics e Dis!ri!o FederDI desti:'lar.::c ~5 $UaS 
cot~s no imposto a c;~e se n:!~re cs:~ 1ei. n:1 propcrção c!~: 

a) 90~ (novc:!la por cer:to) aos sc::s p~cçrnm~s ro
doviários, através do Fundo Rodoviário l'o!acional c l~gls· 
lação rcsp~c:lv:~; 

b) 10'io (ccz por Cl!ntol à cor.::!it:::ç~o éo c:!~:::~: 
social da Ri::dc Ferrov!ária Federal S. A. de l!COrêo cem 
o disposto nes:a lei. 

§ 3.0 - A pa::ir c c 1 de janeiro de ~ S'i'2, a rccc:::~ rc
sul:an:e do imposto a que se relere ·~s:a :ci ser:.\ ces::r.:~c!a 
exc!usivamen:e ao Fundo r.o::o ... !õlrio :}.:acl~na!. 

Art. C.0 - As rcco1!as p~c-vcnie:-:!PS da arr!'c::!c':!çl.lo · 
do !r:~cos!o ún:co e qu~ se relere c:::3 lei se:~o cia~l::r:"e:'1· 
te recc1hica~ ocl:~s Al!f!::dc-::ls, ;::~ccbcC:o~'::s e c:~:c:o:!:s 
Federais eo Sanco c!o Brasil S. A., mC?dl:l~!e s1:'::.. 

Ar!. 9.0 :- De cad3 rccebbenlo c!:ls cst::.o;ões :l.~rc::::- · 
Cador:1s, na !erma Co artigo ~n!crior, o Ec.~Cc C:o ~~asn 
S. A. c•ec!itará: 

a) a ;:>crccr.!~gcm ocr:tnccnte 3t" F:.:"'~:" ·?:':!e·.-:~-~~ 
t·!:c!':n~:. l! cc~:iJ e c~Ccm Co !Jnpar:~~~!'lto ~~~~;:-:~ C:':' 
Est:ac:ls de Ro~og':!:n; 
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b) a ;.:crcl:lni<\!)C'nl pürtcnconte a ?,l:rc!)rús, h corola 
c orCem dcs:11: o 

c) .:1 p":-ccnt:~g.~m pcrt~nccnt~ á R~c!o Fcr:~Jvi!i!U Fe
d~i~: S. A .. h ccn'a ~ o~.::~m écsta. 

§ 1.o - E:'lc;u:.n:o n:\o cstiv"r cm h;ncior.:;.;r,c:-,:o a 
nt:dc rcrroviárl~ Fcc\!r:ll S. A., cs rccLor~.o:; a c;uc se 
r·;~~I'C .1 ai;-,~a ''c" c!r?s!:: artiç:;o s~:-:.o cr~dit::c!os ao S:1nco 
't\:::ional do D~s~r.voi·:;mcnio Econé,n·,;cc. que c~ r:i:Jn:c~rá 
f:m ,~epósi!o esp"cinl, (;m noí.iC da Unifto, dos Ez:r.do:; 
c : ... :l:nicipios c no Di:.:dto Feécr::.r. na propcrçio·. gc su;;.:; 
co':IS no Fundo R.oóovi.irio Nücionsl, r. o pcrio.:o ·a G"'e 
corrcs;:>oru::cr a arrccadoçao. Cor.stiluica a Rede, estes 
ci.:l~·~siloJ 9•lssaráo à sua pro;Jried:;de, contra a c;nt;cga à 
Uni;;o, ;?OS Es::;óos, ~ .. :unici;;ios e <lO Di~.tritc. Fcée:r<:l, das 

'llçõ.::s a que se r.::cre o art. 15. 
§ 2.0 - ricam o 6::r.co Nacional do Desenvo:vimcnto 

Eco;;.ó::1ico, o 5snco da Amc.zõnia S. A., o B~nco do No;
C:.;;;tc do ~rasil S. A. c outros cstabclecimentos oficiais dc 
cn?cii:o au:orizados a receber em c::ução as õções da 
?il;róico aras:iairo S. A. e da Rt:êe rerroviãria federal 
S. ;,, c cs créditos re!crldos nc~tc ar:igo, cm garanti:~ de 
cm;::rts:i:r.os conc'=dié~s aos rr.esr:1os Est~éos, r~~~ur.ic!pios, 
:li.!~.:l~:'!J;as e scci:~a.::cs d~ ccc:'lo~ia mis~a. estad:.:ais e 
r.-;u:;i.:';,;~;s, C:cs.tir.::s~.:;,s no fi::~ne~;:,~nto da projê::os Co 
elc!~i::~z:çãc, sc:-vi;~s d.f: tg~a. c es!jo!o. e construçi!o, mc
th~:;a ~J ~::-f."r:".e!'l::.:;:;>o êc rodovias ir:c!usive aquisiçlio da 
c·~u:;-::~.e:n!o rc.:cv:ã~io. 

,\rt ~O - O Dê;;sr!e&i..ei:to. N3:1cna1 Cc E~!rada::; de 
F.c~é.~c:n Coz~!r.~rá, c~~!!;ãtori:.mente, ela q~.:o:a óo Fur.do 
RoC:~·.·::,iio i\.2cior.:.d qu:.: co:-.st1tu! sua· rec~ita: 

a) :c:;r {t~in!~ pc: C!:~:v), no ~:ni:1·.o c:n c:C~ 11xcr
c:c:o, à ~·avi~ci:i~:.y~o. n-:~J~a:ar:;c:-.to d~ t:'Z~Çé:.do~ e cons
t;u:;:Jio ou re:orço de; Cotm:s co:1 ;)íle cs~ac::.is e seus <.ccs· 
!õüS d.e rooo'lias do ?!ano ~odoviáric 1\<:cicr.al; 

b) ~d<;é. (dez por cento) até o exercício de 1971, a 
cons:ruçiío ou pavirr.cn!aç:':o para substitu:çiio cla ~reéhos 
de :~rrov!as :~:erais. recon!icciC::r.ente an:ié:conõ:n;cos. 

§ 1.0 -A s:>:icaçr.o nos Estados da p~:;rcentagsm cs
ta:,clccida nc io.ciso ";:;" di:ls:e a:tig'& será feita r.a pro· 
~o:ç~o ô.l cota do cada um no Fundo .Rodvviário Nacio· 
ria!. A d~ter::oina;ão das c:s:raéas a pavimentar o~adecerâ 
a úrra cscaia r;" prioridade es:a~eiccida an~;almentc, de 
acordo com a in!ensidade de tráfego verificada nos anos 
c.·:-~:crio:es. 

§ 2." - A seleção dos trechos ferroviários a substi
tuir será feita ;JOio cri:~rio de menor dEnsidade de trã!ego 
lerro'liário, remunerado, · ccm;::~u:<~ca o:1m toneladas quilõ
me:ro de iir.hs eX;:liorada (t,i-;m/i\m): cm caso de valores 
scme!har::.:s será dada prioridaoe à su;:,sli:uiçl!o da lir.r.a 
~ue acusar maior despesa de custeio anual i)Or quilõme
:ro. 

§ 3.0 - Os p;ojctcs de o;:,ras e serviços de substi
tui,_;:~o de trechos f.:.rrovlár:os an!ieconõ:r:icos serão ela
Uo:z.Cos ~~lo De~:.r:arliCnto :a:i:>na: da Estradas Cc Ro
d::ge.m por l::dica~~o do Dep.:ut.;:me~oto Nac;onal de cstra
C~~ Co Fa:-ro. 

§ <.o ~Se, e:n aic~;m excrcrcio, por Gualquilr motivo, 
n~o for, ir.:cgra!r.-:en!e, :!p:ic;.c;;. na. suosti:uiç:ão da trecho:; 
f:rro·:iârio:; a pcrc\!r.tar;cm rc~t::rida no inciso "b" deste 
;;r:i~b. o s:::ido sE: ac<~r::ui~ri à parce:a cio cxercJcio ou 
e:xcrcicios ·s<;!guint.::s, ote c,ue sejam s~;bs:Huidos os :re· 
chos ler:o..,iários soiocionacios conlorme o disposto no 
~· 2.0 cas:e ~::iQO. 

;..r:. i 1 - Ar.u~!rr.cntc, o Dc;:;::r:amcn:o Na::ioo:al dü 
E:::t.:l:..;s ~C! nc=a~,:r. c~prc::;.:!:il, d~ :r·""l cota, em ob:-os 
ro:cv.ár~:; nos Tcrri:~rics fedcr~is, 'q;.; .... 1~ià r.ão i:-~:crio:- ã 
COiJ ~L:::: c:::J~::a a C.:i~: ~~. ccrr.o so Es~õ~cs fosse:;-,, to· 
rr.anco-se ;:o: l:.<:.:e a ;.rrecoc!açi::o do ano ante:rior. 

Art. í2 - Cs Oc:;adf.::-.ar.tc::. F.od~vit::O:; o~ G:~5~: 
cc;u:vJ!r•n:c::; c!cs E:::::c:"~ Ci.:s::~~r.:.c, o:-r:G'-!':.-~~L.~;.c.;~.~~·. cê! 
CC.!:l do rur;d:: P.cc::v:~.rio r :;;cic.nal, GL:C: c.:.r.;.:.:·~ir ::.:a 
re:cL!:::;: 

;:) 10% (dez por .c;cn!c), r.o mi:::rr.o, c:r. c;;::a e;;;c~
c•c~o. a J~Gvirr.o~:étç~o. :;.r:i:--.:.::.;.h:r.:o é•.:: ~rc:.~Ccs, c;.i.~· 
lruçfo c~ :c~i,rço C.; o~r::~ cc ~~~~ csj.'c~i~i~ c ~c:.:s acas
::os C:c rc,dovias do: r~spcc!ivo::, P:anos P.véc.t'l:~;ics E:.·· 
l~dt::.is; 

b)_ naquo::les_ Est:lêc:;. -._m ·c.,ue ho~;ver ~s:raézs c~. 
fe::ro o~ co;;:css.:o, p:o~rtcúa.:e ou ex;:.:oraçéto e;:;~ac~z:,. 
5%' (c:nco ;:'Cr ct'nto) à cor.struç~o. ac ra•.•a<.tirnc:::o o•.:, 
à pavim::ntação C:õs cstr.:éas c;uc !:c co;;w.::rão cu ;.a·:i· 
mcn!;!çt~o p~:a sub~t!t:.:iyão -da ~rc::hcs de ~r:r:ov:~s c$:~
Ctiais rcconhacic;a:ncnto ~nticcor~t.rnlco:;. 

§ ·1.0 - A dr::o:mir.õçfo d~s cs:rad~s a pav:mer.tar 
em câtia Plano rlo:ioviãrio o!>ec!ccc:ã ;. ur;~a F.:Scaia ca 
prioridade csta!:oclccidll anual:ncn!c de aco:do com a i;,. 
tcnsióaoc de trâfcgo v.::rificada no ano o:.r.terior. 

§ 2.0 - A selcç:lo dos trechos lcrro·1!ário> a su::>:;!i· 
lu ir oboéccert :;o eis;:o:;:o nc § 2.0 do ar:. 1 o. 

§ 3.0 - Os ~crvlços es:acuals ce ·.,s:r.:=:>s ca ro:::;
gcrn d~vom Ce.::"lo~st;ar caCa ?.!'\O, ;:.e:a~:~ o Cc~s\:!:"io 
Rvdoviá:io Nacicn::.i. a ap!icação Cas po:c~:a~ ;.;!ar~~as 
ro6SI(l :litigo. 

Art. 13- O levan:sm.;r.:o dcs :ri!l~os écs trechos !il:
roviár1os anticcor.õm;cvs somt:nt.: !.·:!rã t-i:E:\,;~a:c Cê::;,::s~ 
ca a;Jro~·a;!io do:;. r.::s~ec:ivos ~rc)c:os ;:<:io C.:::~:esso 
Nacio:-::11 no c:;so de estra.:::. ce (erro f.:é~:.::l, (Ve:a:lcj. 

§ 1.0 - N~o ::.c:â e!~t.::r~Co ;::o;~:;( c:;: r~::.;:1:; ço 
quar ho'\.!':cr ?:O;JC~tü, tõc:;ica e e:cc:'lc;-:a.:ca::-::::-::e :ce:i:~-· 
vel ai)rc:;::n~;.êa ç.or cm;;rcss iC:6nc:a de :r<::"o!l;:m· <:ce sa 
ciis;>cnha a explorár o trc:cho sem o lcv;;.;-,:o.mc:::o ca :;. 
·nha f.l:rrea. 

§ 2.0 - Se r.S.o hcuvar prc;:;c:s:ü a::ei:á~·e! ;:ara <: ex
p!o:a;~c do tra:-.spc::a sob~c ~r::h~~. o E:xa:~~iv:, p:.:!..:·~i 
suspender o tr~fe~o rio lrê·c!':o, desde cce ç,~.:·:!amé~::;; 
asses:.:rado o trans;:;o:tc r:::ovlário dü ;>sssa~;;l~cs e c:;r
ga, em car:itcr ;:.errnancnlc ;:>::ra todos c:; r:~c:ecs ';lc;;.:· 
lacio::ais serv!éos :;ela 'linha fárrea a lev;;.ntar a;:os a :::
torizaçiio legislativa. 

§ 3.0 - No czso jJr-.visto nes:e ar:i;;o, o ;r.::c~.o !<.:· 
roviá:io serâ' dc!'.ligaéo éa rede; larrc'>'iáris ll c;.:e ;::cr:er.c,l'. 

Art. 14 - O Da;.art;;.::1cr.to Nacion~l c e Est:.; :::s. c:, 
RoCagcm e os ü:;ão~ r:::dov:ã:ios dcs Es:zCcs c co ~.s
trilo Fec.::ral, ç,o:cráo clcs;:ar:c.::r, a ;ui.: o c.:ls r.:s;:.;::;.-::: 
C~nselhos Rcdov;árlos, :1.ié s:::= (cii:CC ;;::r c.::-:;c; Cl! -s..:s 
côta do Fundo Rodovi~rio N~::o~~i. i.2 ·ccr.s:ruçs~: ~:: 
me:ho~:a do cs-.r::das C~ r:Oa,;~:n Ca rí::ev~n:e f:~.:li::!ac:: 
tur:s;:ca, bc:m co~o r.a cxc.::wç!o 3 c:::z.s c:;'-e t~::i::~~~ ·c.· 
::t!cgo roC~w~t!:io e a e:x~~~s~:> Cc ::.;r.isí.lo ao Jo:-:;o c.:.:i 
estradas, intlusive: postos da suv!ço, c;s::;.Ses, :-o::éis .:: 
rcs:aur~n:i.'!s, ou cm cam~~5· cc pouso, aG:~c;:c::os e Sl.l! 
ir.s:alações, de acorêo co::; o C;;~a:;;;.mc:::o C:e A.:ro:::;.~
tica Civil. 

Art. ~5 - Anual:nen:a, :;.tê o exe:c::io c!o 1Si1, 2 
Ac~c Ferrovi~ria FeCe:-a: S. A.· ~wrr,er.::.ia o ::e.c ·c::.;:O:~l! 
soc!al em \"al::- ~~uiv::.!a:l:a ~o ~~::1 cas ;~;ó):i:-~c~::. 
re::e~!Cas r.a fc~:na Co ;;i:. 9.0 , f~::so ":''. eh.;::~:~ .:t;:e-:s, 
que scrfo da pro;l:-ic:.:.~\l. d:l U~ilo, dcs Est:.::.:.~. ~:s::::-: 
F;;derat e Mur.icipios, na p:c;::or.;!o c.: .s.::!i cc:as, ;:-. 
mesmo e;,;ercicie. no' ru!'ldo R;:c.:l•:i.i::o .t\::cic:-::i. Ar. t;:.:cs 
dos Es:.:~cos, Di.s:ri:o r:o.::e:a: e r..:~nicip:cs scr~o ;:rt::la~~í!· 
ci:is sam direilo a vc:o. 
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fatior ;i~·.;~::t cc;:-i:ofiz~cla nn form<:~ c:c:-tc :~r::~o po.ra o 
E~t::~o cm c:uc :;c encontre .: c::trl'.Cil c:6 o limi!:l cos pia· 
r.os de rccc:ui;m~cn:o c cxj.'cn~r:o cpro•t::ccs ~~io :,iinis· 
!61ic c:J Vlaç!lo c C~r~s ?::b!i::ns, ouvic!:: n F'~':l~ Fcrro
v!~~::3 F!'c!~;:! S. A. :-\cs:e c~~o as n;õ~~ Ca F:!!do Fc~ro•. 
\';á;!~ FcGc~~: S. ''· $Cf~Ct prc~crcnc::1i:; sem c!irci~o o vo:o. 

Arl. 16 - O Coi:::c:ho N~cion::ll do Pc!rô~co f~rá o 
rcajur.lc Cos ~rcços C: e v~nd:! o viro~3rcr.~ & p:1r:ir C e '1 
Ge ;nnciro c!e 1 95i, dos prct;!u!os é~ pc!rêtso ~uj~ito~ ao 
i~:-cs!o único ncs tcnn:~s cesta· lei, tendo em v;s:a a va· 
r::!~~o vr:rlllcaca na .im~or:~.nc!a do im~osto C:cvido. 

F'crét=rafo único - Os c:.:tcc;ucs de prcd::tos c::isten· 
:~:; e~n ,poêar C:e n:m~s ou co:npanhlas impor:adc:-~s ou 
C!~tri!::uiC:o~as, ern , c! a jcr.eir!) cle 1 ~57, ~icé:.rS':~ su;ci:cs ao 
· p:!;::"i.lCn~o t!a difcrC:iÇ3 da tr!bu:ação r~su~:tnte c!~s~a let. 
Es!e- ;>ng:.:.ll"t"~1c- c!cve:Z Ser feito, em p~est:l;~~s m~~sais 
igu:;:l:;, a:é 30 de jur.ho cc H?Si, p<:ra os 6:eos !:Jóri!ican· 
!t>s c, a:é 3::! de rr.zrço cl~ , 95i, p::~; J os CC:'õl::!is prc~:;tos. 

1\rt. 17 - No cu:n;:~irncn!o do disj:)os:o no ::l~l. 2.0 , 

i:t~m ::J, éo Oecre:o-!ci n.0 395 (•), de 29 c!:! c!lril de 
HlS~. e do art. 10, alinens "c" e "g", cio ~ccrc:o-!ci n.0 

s:m ("), de i de ju!ho c!e 1 ~38, o Co!'lsaiho :•:::::ic:"!al do 
f'('!:-éieo t:~t!:á os pieçcs ~e '."C~Ca dos C~;ivc:~cs Co pe
tr6~!'o cara o revenc!eCor &te:::.~istz, ~c:n· c:l~o p:::re ó 
-..~:E';:j!~ éis~ri~::i.:or nas divsrs2s b:sc~ de p:ovi:r.c:1to do 
!c~:;:é.·io :-::c:cna:, ;:era pc:ioc!os e cm re!:!rZ.c aos dcrl· 
v~êos c,:.:! o ?ode: ECec~tivo julgar conv!:lie:1~9 ~:~~:ar. 

P~:-ê~rs~o é~ico - Os ~reços de vcnêa, tc~~c oara 
o a~cc~dÕ cc~o ~3~2 o va·cjo, ·!ix~dos pe:o Cc~z~!ho 
f.!~c;or.tl éo ?e:ró!co, n~O ~s~t:do suje!:os e homo:cgat;ão 
<::n C:-;:;!:;sl:o Federal c!c A~::stecimcnto e ?rcços. 

Art. 1 ô - Com e aprOV::!Ç~O ~o :.~inistro c;: \'i::çr;o IJ 
O!lra~ ?út-:icas e pbr ;:~o;Jcs:a do Ccnse:ho F:odovlil:io 
~ac:onal o:J dos Es:;:c!os, Tcrri:6dos e i·,~t:n!crp:os cujas 
eon~~;:"es ~ccg:-á~i:!cs ou -:'conO:!l:cas co!"'l~rn-ind:~:.:~m o 
c!es'::;vo:-.·::i;~:'\!0 do sistema de 1rans~oi~es ro~cvit~iO!';, 
poc!err.o Gstes aj:)licar a sua receita c!o rendo ~cccviério 
Nacio:'la!' na C:rla~~o ou C:osenvc!'.'im~n!o de o!::ros meios 
de .transpc.;!c mais adequado à região. 

Art. 19 - O imj:)oslo L:n!co inccrpcrc-se ao j:)roço de 
vcn~a c!o produto ao consu:r.iclor, sem cons!cor~~i!o à 
r!!s~C2 ~a~t.:r2! ou j~.:rfCice do impo~tcdO:', cc~~~:!clc:- cu 
ccr.~~!":'li:or. As isenções ger~:s de ::-ibct~s nfio co~recn
dom o irr.;:"s:o (mico, (Vetcclo) 

Art. 2~ - Enquan:o o Poder Lcgls:::~:ivo n!::o n;::ro ... ar 
. o ?ia::o de Vizç~o Naiconal, o Governo oxccu:o:;:i o pro
cr;:r::a de ol:lras rodovlãries e ferroviárias t:ml\'l:>~es nas 
;~!e~út's -d~~c~i:ivas mencioneCas no 3r:exo· da ~r~scn:e 
lei. 

Ar!. 2~ - A ?etrõleo Br~silciro S. A. - Petrobrés, e 
es er:1::-re::as que organizar, nos !c~mos da Lei n.0 2.004 
de 3 de oc!u!:lro ce , 953, ficam !sentes de p::l~a· 
mcnlo do i:n~osto c! e rene! a, clé o exClrclcio de 1962, 
sobre cuan:ias cue invertClm na indústria do ~':!tró!eo. 

Part;rafo únic:~ - A Uni:!o do:stir.arâ, à !o:nac!e ée 
nçõcs e o!:lri;açiJe:: ca Petro~râ~ a:é o cx-:!rC:cio c!c 1252, 
0::1 div::::cno:!os cuc lhe cc::~!:'rcm na so:iec!::ce, j:)~O;>ondo 
c me:"!:a à A~:o~~:~:o Gc:n~ Ccs Acicn:::os~ 

llrt. 22 - O quoro:cnc c ~s óleos dic::cl c co:n!lu:;. 
tive!, :::::rn o cmp~C!)C no ::c:or ag:c;Jocu~~io, ::Nco i::c:n:o:; 
~o i:r.-:c-:!o c,:::.~~ nc:.~t ~~i. 

~ 1.0 - P:::~Q o c~ei:o on !SCI"Ç~O c se" c~~n I":'! d!S· 
tr!~'i;!:.o r::: ;::-o~:.:~';'~ t! ::ce ~:t.:~c e;~!t'l t'"!:~e. o C':',s~
!~~ ':!:::,~.:'!! .:~ ~t'~·~ia~ ~ix2rl!, a~ur:~~~~c. t c:!t ~· ser 
atri::::':::a a c<J~J ir:1p::•!ado~ ou ccs:il::.dcr. 

··'' 

§ 2.o - A dls:inç.:<o do:; c:~mbus:!w~::: llqu!do:; eco;· 
iinn~c~ cxclus!v~mcn~a ao ·:;ctçr :lt:rc; .. ,~c·J:~:io fc~-~~-6 
pc:- meios do 'lnsi:h~:nos t•sr:cci::is ou cc~cr:::~~s. cu :ti'i~:J 
por outros prccc::::o~ c ~cio:: n cri:!:rio do C'n:clho :.:o-· 
cionlll do Pclró:co. 

§ s.o - O Con:;::lho N:v::io:1::: do ;:-.,:r61co b:tirarl! 
ins~ruçé-::s so~rc n:; provi:(tncias p~c'l!=·~~~ r:c~~o ::~t:~, e· 
seus p~rl!~re~os. r.'~-:·:1:o nc!o:::r :o~os c:; r,cc!i~~~ in:!::
p«::r.::~\'Clis à sua nol c:-:cc:.:r~o. 

Ar!. 23 - Con::~i!ui crime, p:.~n:•tcl com pena c!e rrcl:J· 
slio c!c G (seis) mc:.:~s a 3 (!rê:;) anor. c ::1:.1::a c!l! CrS 
10.COO,CO (dez.. mil cru~" iro:;) a CrS 1C?.O:>:l,CO (cem rr.:J 
cru~ciros), obter ~arn ni o~ pt:-a outr~:':'l. vn~~::~~~ i!ic:!~ 
rr.c.-d:a!"l:c tl :n!s:u:o-n fr::!~ch.:!rr,::! éc Ccriv.:!~C~ C~ r:~:ié:":to, 
em c!cCobc~iCnc'n !~~ O:t~:!Ci!ice-;·5~s 16c~==~:: Cc Cc::~':':1o 
Necio:1al do ?!:!ró!~o. 

Arl. 21, - e~:a !ci cn:rnró em v;gor a 1 ~e j::!'l'=!iro r:e 
1957, mvogJC::!~ a5 L~is n.0 :; ~ • i 1.9, C'=! 23 c e no\·cm::o 
de 1 ~52, rJc!aéC) e écr::ais dlS!=OSÍÇÕ~S C:'õl COrl!:f<r:o, 

A!~cr:! a teg!~!~~!'!o r~!:U·.•!! ~o -~mro:::o --:::::o so~:-e 
h.:!lrifi:~n!es e cc;:-;:,:.::~:·,·~is :;c:::iC:~s c ~:!':'c:;o:;, c C:ã 

o~::r:!s p:o\'ic!·~n::i::s 

O Presidente ca P.ep::;::;-::ca: 
Faço .. sn:::Clr c;:.~o o Co:-s~es~o :'-'ncionel cccre!a c cu 

sanciono a scgc!r::c Lei: 

Art. 1.0 O ir.-:~os:c único sct-:c luõ::f:c:!n~es e CC::"!· 

bt:sH\'cis t:~u:~:s c g::sc:;os, qu::!:q'.!ei q:.:~ se;a a pr~c~· 
<lllncia do pctrô:!'o br:::o e de seus dt':i\':'::!cs, scri: "a~· 
-va!orcm", caicu!c1o so:Jre o pr~ço .. c~-:-~ !;:-::~ia·• ~~~~:so 
2.0 ), r.o ccso c!~ rcfi;:sdC'Is, cu sc!:lrc o -=·~s:~ C!::' :-:-~rJ'o 
de importaçí'!O, :"!'=> C:!so Co p':~ró:co b:-t:~~. r.:s. :;cg:.::~~~= 
percentagens scs:.mc!o o prc>l:.~:o: . 

G~s UQue!ol!o c!~ ;:o~!ró:ee (G:.P) ......... .. 
Gc~oHna C::o cvlc';t1o ....................... . 
Ovt'roso:-te ~e 1\tin';AO •••••••••••••••.•••• 
Gesollna ftulc:-mo:i·l3 ::~o A ............... . 
G:sel:na ~u:omo:Jvc ::;:;o 9 ................ . 
Cuorc:sone ............... • • • .... • • • • • • • • •.• 
Oloo Ole:er .............................. • 
Oleo cc::-:~us!cve: (!uol o!:l ............. • .. 
6:ces l:.:::ri!lcn~:l's, ::i:'I"~!('S, CC'~;-e:::s C'U 

c-mui~lvos, "~J::,.::r c:t"'. :1 ç·~!"':el •••.•• 
IC:om, Idem, em~n:a~o ................... .. 
Pe:ró!eo ~ruto lni~or:c~o .•..............•. 
lc!em, produ:ldo no Po!s ................ .. 

=s~~ 
·::.::C';; 
1;ij~· 

~~=-:• .......... 
• 'OJ •• 

~·~'"0 -..... 
• õJ .~ ...... ,. ... ... 

~;-:;«:~ 

:c c::. 
o-:~ 

A ;'l::r~ir 

~~ '·'·~.:i 

·~·· .J • 

1rc~:-
• :'I'\ I'' 
··•· a 
-::::~· 
,rl~:. 

:'o-co .. ........ ...... , ...... , .. ..... 
':!~~
i;S"~ 

:c':; 
5C:·~ 

§ 1.o Pc:ra os como:~sti\'eis c l:.~~rl!i::an!os cc nv:::l-;tlo 
são m~ntidas os isenç~~s e ns co~.:i'"~c: cr~vi:;~:s ·:-::: 
Lei n.o uns, c!Cl ,6 de fe\'crciro de 1953, i:'lc!usive c;u:mc!o 
sua im;:~or:eçlio for rc~:i:aca pela Pe!:ó:·~o ::~::s::c:ro S. A. 
- PE:TROSRAS - à c;ual ficam es:enC:icas, ncs:e cz.so, 
as mesmas i~ençõcs t> conc':;õcs. 

fi 2.o A isenç~o previ~!::! no partl:;r:~:o :!'1!cricr é 
~&lmt:Um conccdlCo c-..:ondo _se ~r~:ar Cc co"1:l!~!i·-·e:-ls c !l~· 

.. brificon~~s da ovi~y!1o p:o~w::!dos rt~ ?:::::. 
§ 3.o o impü:;lo sobre pe~ró't>o .l:l~uto lrn:-~·:::oo c 

prod~:ido no P~is. ccns~mido ~~::! ·'P:::~C3ft-'\S, ~~r:: 
p-:1.:1 rr.lJsrna lov~do à .ccn:~ Cas C':'!:'IC~::s ~~· C:'·~·:--;:.':' c 
c~:1s~:~:.::rt cm: rc:~rv:l~ a s~·~ -..:~:::::~~ :'::! =~~::'::!-;:~ CC~~ 
inv:o~!i:i-~~~:s e'T' ~~~qL~:r.es t' ~:t·:·~·~ç~-: ~ ~e~~:::~ :':::! · 
n-::~'1~~:~ n:s ~~:~:t:c$ t!~ :c~;~~cao Cc !l'..'~.s rc~::--:··-:s, 
~:~~;:,m•:;1do o~~cn-;llo êc r.i~!c: ç-':::cn!a:e~ :~ C:':!'l· 
vades :1cb~~~. 
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~ 4.0 0 im;.os:o único exclui a i:-;cic~r:cia ée GU3iS• 
c:u~r ou:;os irnpc:!o~ fc~~rl:!is. c~t:1c!u.:i.;; ou ::lcr.!-:ip:~i~, 
e::.:.:..:~a -:>s de Renda e Se:Jo. 

§ s. 0 Os ;:>ro:lu:cs r::c:ncicr.adcs na T::l:.aia c!cs:e ar· 
ligo ~.c;;;., é.:!!iniC:os r-o• czp.:ci::cn;:õcs tt:cr.ic.::.s t::.ixnc!ls 
p.::o Ccns~lho Nacior:al do ?c:ró:eo (CN?), :;:lo se .:::;:ii· 
,~,m..!o :>::; éis;')osiç\ies dcs:a Lei :~os Cilnl~•i::; àcuivo;.c!os de 
p.:::.)!ao qua n~o se Cio\j::c.dr<:m rioorosa;;;.;nte .. nr:que:l.:.li 
c~;:>"c,:ica~õ~s. 

§- 5.0 (V~lac!o). 

Arl. 2.0 O preço uni:ürio cx·rE.fim:ria, exch.:slva o 
iro1;:o:;!o único G:JO o in:egra dos derivados da petróleo 
tuiJciildOs c j)roc::~::idos no ;:.3is serã fixado pilrioóica· 
::-.cnl\l pelo C. ~. ?., r::cdi~n:a a rnultip:icaçlio dos coefi· 
.:i:::::.:s .::: seguir enumc;acos, pela m~dia do custo CIF 
c::n moc:da na:::icnal por unidod3 de volumo, da petr6lúo 
:.o:u.c importado no tdm-"Slro .sr.!erio;: 

G:'.5 ::::_.~:c~:o ..........................•... 
;;:.s:,i,~,, ~.: Z\í;;;.lo ••••••••••••••••••••••••• 
G.l:.;:.:i::: :;;..c; A •••••••••••••••••••••••••••• 
a.:.::=:~:;r.:i :i;:o ·B .•••••••••••••••••••••••••••• 
Ch:rJ~.::..~nc· c.: :1v:.lçãw •••••••••••••••••••••••• 
CL~~.:;.,ono •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Oiuü -t~i.::;::l ••••••••••••••••••••••••••••• ••••• 
o:~ü CCi'll:"1:.6:~i\'.:: •••••• , ••••• , • •., •• • • ••• , •• • 

e,:;.,; I ... !J:::icür.:os •••••••••••••••••••••••••• 

Co~f:c!ól:tto: multi· 
pl:côldc.r~s do c~~lo 
CIF c:o polr~luo 

br~IO 

2,30 
2,15 
2,2ol 
2,6:1 
1,83 
2,30 
2,25 
1,70 
5,50 a 7.00 

~ 1. 0 O ::~:sto CIF c! o patról:lO bruto .:;ue ser•Jirâ cio 
b;,:;;;; p.:-.ra c::.lcu::~r o pre~o c:.:-re~:nada, cxclusiv<~ o im· 
pof.tO único que o intt:(;ra, serã dcterminõd;) da acordo 
cor.1 ns e~guir.:cs no:rn:1s: 

:~) o custo d:l mcecla cstrnn::~ira serã a mó~ia pcn· 
é.Jõ.:O~:! C:v~ preços CIF Vilri!icadÕs nas impor:açt.<:s do 
p~:r.:.:-.o bru:o, no trim.,stre anterior; 

~) a co.w~rs~o para a mo:Jd3 nacivnal serã feita à 
tnxa cambial :Jrcvista par o período c!a vigência dos novos 
pr.;ços. 

§ 2.0 Dci)cis co 3 (tr{:s) meses da última flxaç!o, 
po:.!.:-r.:io ser rovls:os os p;cços ex-refinaria, e o Conselho 
N"cion:l! do Piltrclco, tendo ern v!s!a as dileré:r1ças de 
c:>;.cciiicaçl\o t.!cnica, \1st::.o~leccrá, centre dos limitas ;:re
vi;::o; nc:;t.:. artiúo, o coeficiente p::~a cada tipo c!a óleo 
lululih~!u·•:il. 

;; ~1." r, rim "" nju:.tn: I''' p•••·:n-. .. ~ lt•lin:ul:a :h \':a 
rlr,~ü.::s uo cu:;:o Clr do putrúlco cru, ou o nivul di! rcncli· 
r.,erlto c!:t Pei~ó!co ôr::sllciro S. A. - ?EiROSRAS - às 
r.::c-:ssidades !in~nce::as da execuç~o do seu prQ~:-ama c!3 
i:r .. ·cs:i:n~ntos, o Co:1selno ~:.~icr.al d-' Fotró:eo ;:;oCerZ 
iVETADO) au:n~r::ar, (VETADO), os ccoficientes réferidos 
n: .. ':;:c a:Hgo. ' 

§ ·1.0 ('.'E";' ADO). 

Art. 3.0 Dl r.:ccii;: resu!!a:-.tc do imposto a que S<~ 
re!e::c c:!:t Lc:: 

I - ~C% (q;.:a:cn:a por cento) pertcr.cem à Ur.i~o; 

:1 - ~~% (r,:.::m:nta c oi:o per cent") par:ancam aos 
E:;~::tdo:: e ao ~:~!r!to FcC:era:, Ci::;:~::.uiCos da acordo com 
z:s r~o~rr.:~:> lt:·g:Jls viger.!cs; 

III - 12% (do~~ per cc:::o) partcnccm aos Mur.ici· 
pio:::, c::~:r:bulcos entre estes c!o ncorco com n tcoislaclio 
\'Í!J~:ttc. 

§ 1.0 No ::aso ~o !:lls!fito Fcdc:al e de Es:.:~os que 
n~o sa ~c:::v!Co:n cm :r.u:1:ci~l:ls, sara acrescida à qt.:c!n 
qu:l lh;:;:: cct.:!jar a ;:crccn:ar;f:rn .da- t-2% ccrrespcnde.1t~ 
;.c,; rv~:.mi~;Jot 

§ 2.0 A União, O:i ~:~:.:c!c~. o üís:r:tc F.::c:af" o os 
:·l.t.:nlcipiC'Is d~z::r.:l:5o c!ç suns c;u.o:as r.a r~::ei:a co irr.· 
posto a c;u.:l se rc.fc:rc c:::c- Lei, .. r::~ o e::c:c!cio C:à :9n, 
inclusivo: -

:1) 1 i% (o.,:: c por ccn:c} ao t.::r.'"n:o C:o capital so· 
ci:1l da P.ccie Fcr.:ovi±ria Fcde:ral S. A., ncs t<:rmos d:l 
lcgis!~ç~o em vig"r: 

b) 89o/o (c:tc:-.:z e: no·1a ;;or cc:n!o) <oos sau:. po:;;ra· 
mas rodoviâriQs, atr.:.•:é:s do F..:r:do Rodov!f:do N:.cio:-:al, 
nos 'tarrr.os da lcgislaç~o vi!jer.:c. 

§ 3.0 A partir da 1.0 de j<:;'la!ro d~ 1!i72, a rêc::i:a 
resul:::n:r, do im;:.os:o a quô se rcf.:re ·esta Lei, (VETADO), 
scrã incorporada ao Fundo P.o:!ov!t:rio Nacional. 

§ 4.0 Os Estados e Municí;:.los só r;:.::.::.orão as ::s·· 
can:z:~ens cor:s:antcs êes:e ;.;tioo qua:~co ccm;;rov.::.:::: 
perante o DNER a apiicar,iio cas c;uo:as rc.::e::!~as a:::'-· 
riormr.nte. 

A:t. 1..0 As recca3s jjroven!cn~·~s C:~ a::.:ctCzç~c C,:, 
knpõs:o úr.ico a Ql;~ !.P. ré!.;ra cs!!l Le:i s~:d~ ~:a::t:-=-.=:--~:! 
·reco!h_id3s pelas A::~nces::s. ~·ic:s~.s de Re::1:a, R-::~::::.:
riss o Cc:a:o:ias F'"cerais ::;o E2nco do E:r:.sil, :::;Jé::. -::a 
gula. · 

Par~gra~o ún!co. De c:.d;:; r.::::e:;i::.cr.:o ce:õs e-z:~
ÇÕ3S nrrecaCraC:ra: r.::~s tcrrr.os C~sta ar::oo. o 5aileo ~o 
Brasil S. ;..., i::r~citarã: 

I - 11 percan:.sgcm p~r:e:nce::;:e l!O Fun;!o R:;c!ovl~~io 
Nac!cnal, à co:.:a o o:écrr: Cv 0C:J4::t::::-:i;~!u r~~cic::a! ce 
Esi:ada!: de Rodagem, par:. _ser e:s:ribJ!C:t r.a, fo~:n3 ca 
leüis:tçdo 6m v;sor: 

li - a p3:~er.tngam p.::t.:n:~:"itó à ~oCc F~r:-:lv!.:.::~ 
Fc-:craJ S. A .• ~ ccn!a e: c:c!a~ C\:~!3, ~a.:a .t;:;!i:a~~~· n:..; 
!er:nos c:: lo;;i:;l:;.~.'!o em visor. 

Art. 5.0 A F\edc Ferro·;if.ria Fecer.al S. A. e:;::l!::.;;~:. o~ 
racu;sos do im;Jos:o único receb:dos r.os tc:r::o:: c::~:a 
Lei, exc!usivarr.:cr.:e: 

I - no ;:.:;gar:;cnto c!e juros e a:::o;t::.r:ç~cs ~-a e:n· 
pr~stirr.os, cor:;pras financiacls e ccnt:.:;:cs j:::ra exec:.::ar 
o pro~r:ima do re~~::-a!hJriianto d!s s:.:as Insta!.:l;5~s. 
equi;:am.::n:cs ou serviços; 

11 - em invas~iwentos, c:n i::s!a~aç~as fixz:s e eq~i;':l· 
r::e.ntos. 

§ 1.0 A ~nCa Fei:ov:j,ria Fê:=!~rc:: S. A. (R.F.F.S .. .:...! 
r:.plic:râ em in\'~s:i:ne:iiOS em ;emcda!~çé~s da lir.h~. ·:-.:::;. 
fi.ca~ão de trt'll,;r!do. :c!-:.rço de ;::.:;n:cs, CW:lst:u:;!o .:1il \.J· 
nr~r.tc:s ü ,~\ll'ls:ru.;.:'h"l 'tc"l i~rua::.~.·.n::. ~H-•:'l .;. ::.::.,;,;;:~.:,·h. '"" 
IU:11l111U ::ct~:. 1J,1 :-.:d,ltt ,,,,., IUt'Ut-.u•• ..:uu:nhu:'•ll!t, IUt'n:•uh•-: 

no:; turmu::; ll·~::tu Ll•i 'l'.'l'"i::; du lt•.•uu~i•.h•:: c~ anUIIJl'"· '~ • 
juros c smor!iz:.becs dos o:n;>:-~sH::-:os ra!.::::-:o;j roo i:tct=..l :. 

§ 2.0 Os recursos credii:a~os ps:o :.a::.::-' ~o S:o-.!5'::
à R(!de Farrovii.r;a !=ederal (A.F.F.S.A.) r.:s t~:::-:cs c~::;:j 
Lei serão p:;r este. r:~:ar.~::::::~s e~. C,jn~ ou co:i:::s es~~:;J:s 
no mesmo Ba~::o ou s~.::;.s as~nciss, 's c;;;.:~s :;~;;:eo::c ;:>::· 
dc:-E&o sar mü\'i::1~r.:::C~:;. SZ!!'."O ~:::ls!crã:::i:s e:::re !.S 

mesr.;~s. ~3ra ;JaGz.:r:onto qt:o atü:lCam &o ~is~os:~ ~o 

pre:;<:r.:e artioo e seu § 1.0 , 

Art. 6.0 O O~p~:tar:;cnto Naciona! Cc ::str:.~as ::~ 
~cdage::-:. dos:ir.art, c~ri;a~c:ia::-:er.te, d~ ~u.:!a do F .. :::o 
F\9coviárlo Nac!cnal qua c.o::s~i:ui su:~ rêc.::l:a: 

I - 1 ~% (onze i)O: c.::n::l), a:~ o cxerc::::io ce i:,;~. 
no v~sti:ncr.:o p':-ir:1ârio ou à ~avi:-:~en:avfo. ei;~U3n:o r.;.. 
coss~riC', ao mclho:-s:ner.to e /', cw:1::~u;:Z:o C-! es:r:t:.1s ~;:; 
roC:!gcm, C.;s~inaC-35 3 s~:·;:.:i::.:i;:~::: cs !c:.r:,j\'i.::; cc ;:.:: 
chos farroviá:-ios fa:a:-.a:s. rc.:cr.:"i~::~:~c:"";:e a~:i~::i:.:· 
rnicos, c~scrv:1~~ s !~:Jis:~;:~o c!"n vi~o:. 

11 - 2:J~~ {!r;n:a )::~: cc:1:jj à ~.:vlrr.:s:::E.;~c C~ :C· 
dovi.ls ~x~stcn:r::s o cvnst;;r.:es do P;~no Mca~·.<~:io s~-

~ 
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~ 
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cicm:tl,' c, qu~n~o nece~sMo, aos serviços c!e m~:~ora· 
m·~n:o i~dis;:-cnr.llvals pllr:l ternâ·los cm ccndlçõc:: c!~ rc· 
cc~crcm pa,·ir.1Cn!o. 

§ 1.0 A s~:prcss~o c!'l ferrovi(ls ou \raches fcrrovlârios 
l\r.lieco::l!•mlcos so::n\ nprovi!c!:J. pelo W.ini!:?1rio é:1 V':~~ao ·e 
Oll:a:. Pu!:licas, por pro;:>os::1 do Consoiho Fcrrovi6ho Na· 
cioncl. 

§ 2.0 (VETADO). 
§ 3.0 A ~~·spensão <!a operação· c!os r:1mais antieco· 

n!•miccs fice :!:l:~o:c:ir:ada a exis:êr:cia ou cons:rução de 
cu:rc vle c!e t~:J.nsporte, er.'l cor.di~õcs de ll:~n~cr sat!sf:l· 
loriamen!o às r.~cessidades do' tráfego (VETADO). 

§ 4.~· No ccso previsto neste artíp'Ó, o trec~o ferro· 
viério S!l~i c!~s:lgado da rede ~~rnviárie a c;~e f:'O:tencer. 

§ 5 ° A:'a:almen:e o Depar!ólmento N.:!cicn'óll c! e . Es· 
tr:1das c!Q P.o~a:;em empregar~!, da sua quo:e, e:n o~res 
rodoviárras nos Territórios Federnis, c;:Jan::a n~o in!erior à 
c:uo:a que cat:eri:l a cada um, como se Estados ~:;.sem;
:omanc!o-se po: !:lese a errec:1d:1çlio do ano anterior. 

Art. i.0 O Oeperta:::ento Nacional de Es::ec!as do 
Ro:!as;~m r.~" pode ré empreg~:r rnais de 35~ó c! a sua quo!a 
no Fr.:n:~o Roc!o\•iârio Nacional cm pagamento ce pessoa:, 
pcrmar.en:c ou ~cmporéric, ele ~:dministra~~o ·c! os ~es;;,ec· 
:!'.'os órçi:os, O:J de conservação. ou fisca:izaç~o na rede 
rodovié~:a a seu. carso. 

Art. 8.0 Os Es:accs e o Distrito Feceral des:l~.arão 
o!lrl~e:c:ia:::en:e, das quot:ls no Fr.:ndo ~cdo'liá:io :'l:a~io· 
nal c;ue con:;:i:ulrem sua receila, 20o/o (vinte por cen:c) no 
~ini:::o, c:-:: cad:: c.::crcicio, à pavimeniaçfo, me:l'lc~amen· 
:o ce traçado, constr•Jçl!o ou rcfo:ço de o!lr~:s ele arte 
especiais e se:Js acessos das roc!ovlas e>:!s!en:es c con::· 
tantcs dos resp!!clivos Plnnos P.odovi~ries :=::t::d::ais. 

§ 1°' tled!ante jusm:cativa apresen::ada ao Ccnse· 
lho Rodc'liflrlo Nz.cional, cs Es!ados cujas cc:lc!l;ées lo· 
cais er.i;:a:n c c~se::velvimento de outras vl;:s, !!:Cios e 
terminais de t:e.nspo::c, al6m do rcdoviório, cu r.os ~:.::~is 
es cor:diçOes c!b s1t!~:r:a de tolaco:':'lun!c~ç·ces e~~i~~
ta:n, aos investimentos nesse se:-:~. prlcric~ce lg::::l o.:.1 
melor d'!) -:,:ue ~!t~rrr.;r.edas rodovi:1s, pcCe:-ão ::pf!c~r cté 
10% de sr.:a receita no Funcc ?.odcv!~r!o r~aclo:1al' em 
Ir.vesti:-::entos !ixos, er:1 ou~ras vias. rr.cios e !e:r.,i:"é::s d~ 
trcns;>or:es cu em instalações de :e!eco:::u;:ica;,ões. 

§ 2.0 Os irwestimcn:os em teleco::'ll:llicoçóes previs· 
tas no ~:::rãsre:c anterior dcvcrlío ser pravle:-r.en!e apro
va:lcs pe~o Co:-:s~lho Nacional de Telcco:n:.r:l:caçées, ;:J::r:: 
es~egurar e s:Ja coordenação com os inv~stimcn:~s !ece· 
rais no se!or. 

Art. 9.0 . O Depar!amcnto Nacional de Es:rz.das ~e 
P.odagem e os órgãos ro~oviflrios dos Estados e do D:s· 
trito Federal poderão, a juizo dos respectivqs Conselhos 
Rodoviárics, despender até 5% (cinco por cento) da sua 
quo:a no Fundo Ro~oviflrio Nacional, na construção ou 
:n~!horia c!c cs:r~:d:::s de :od::~~em de re:e•·ante fineiidado 
turistica. 

Art. 10. D:mmtc os e:r.crcicios de 1~55 a 195e, 4% 
(c;ul!tro po~ ccr1!0) dllS' c;uotas c!o Dl':E?. e dos órr.~os reco· 
vl~:ios dos Estac':l:; no Fundo Flodoviáric N:a::icrral scrE!l 
e~::~e~c:s nn co:1~t·t.:;~o. m~th~r:a. ~avir.'!enta~ao ~ lns· 
t~!::.çC:·os c!~ e~r6C~~:nos, att~O?Ortes e na imp::Jn::c;eo e 
m:!nu~tn~~o C:s · t.;~!s:-:1:.:.; ~e ~~sc~:!nço. c!~s O;leraçUes 
de pro:eç~o ao \'ÕO. 

Pa:"ãS:'tfC é:-:!:t'. A pcr=~~~:=:em rof~r!:!n :':~sto z.r· 
ti;o s~i: ?.~Hc::.=o p~los ô:-;ü':ls com;Je:~"~':'S Co : .. 'ir.i~· 

'tat:::o :a ;..~r~.,~:.:~~:a, Cir~·o.~:.,~c o~ ~:a,~::":~~ :~:1-.·s~:o 
Ct':":"t os E~::::.:o~. e ~e1e~:tç:;::., 2os ~c:sr.-.<0:, ~c o~~as 
~~-=:~i:!:s. 

Art •• 11. Pino receber as quo:as do Func!o Rot:o• 
viário Naclon:~l, oz- Es:c~os, o Distrito iecc:al c cs :t.u· 
niclpios vcrilo docu:'"lo:lnlar a ob:;c~vltnc:a do dispos:o 
nesta 'Lei c na lesis:n~üo cspeci11l cm vlgc~. re!a:ív;1m"n· 
te à c!estinnção da ::::a ;JCrticlp~;ão na recei!:J. do i:n~oslo 
único. 

Arl. 12. A indicaç11o de pc~:os cq ;:ocs::c:;;o:!m l'rÍ!JCÍ· 
pais das rodovi:~s cons:arr:es do Plar.'l Ro::cvlârio ~~::o::ic· 
nal, não imp.or:a nccessariamcn:e no fix::çi!o d.os rcs~·::lc:i. 
vos traçados que· procurarão as soluçõo::s :f~r.nico-r:o::onO· 
rri!cas rr:cis vantojosas, d!lm'lns:redas nos est:.!éos, levan• 
t;1mcn1os e proje:os. 

Art. 13. O Conselho Nacional do ?c:ró:eo fix:!rd os 
~roços de venda ~:o consumido~ dos éc:ivildos c!o patró· • 
leo tcbelnc!os, adicionando ao rospec:ivo r.rl.'';O ::'litãrio 
elNcfinaria, colculôéo nos têr:nos dos ar:i~:os 1.0 e.2.0 

des:o Lei, as seguinte!: carecias:· li' 

- I - Custo 'C!a dls!ri!luição e revenda: 
a) parcela refercnle às dcsp!'sas gerais de di:;trl· 

buiçúo; 
b) parcela refc:en:e à remunerz.ç!!o pc:rimon!a! d;:s 

cm;>r<:sns que exercem a n!lvic!ac!e ce dlstrib::içúo; 
c) parcela de ressarcimen;o das despesas de tr:ms· 

fertmcin de produtos por vias in!qrn::s: 
d) o parcela re!eren:e às ées;::~esas serais e a rc

muneraçrto pat~imonial c!os pos:os c es:abe:cci::'lcn:os de 
revenda dos proc!u!os aos co::sr.:midores. 

11 - Outros custos: 
a) as despesas de :rans!crências de p:odulos por 

cz.bo!agem, inclusive portuários e corre:a:os, dos dcri'l2· 
dos do petróleo tab'.l!ados produ:icos ::o Pais: 

~ b) n pa~cc~:1 rc:s~h·a à m1s!ui'a é~ âiccol' an:~:o ·às 
CllSOlines eutcmo:ivas: 

c) a p~:rcela destinada ~: e!cnder ao ressarc!~cnto 
~3s di!cre:'\çt:s no va:o; de irr.~o;:aç~~ ~os ~'::riv~t::~s .Ce 
petróleo, rc::li:o:ad::s· de acordo cem :!S cota;~::s in:crr.~· 
cic:-:ais e sa verif!c::do pe:o Ccr1se:t:o 1\:~cic~.:: CC' P~:~:-
lco c;us o respec::vo ;:reço Cl~ Co i~~c:-::~ão :er.h:! re~-.:'
t:ldo suj)e~ior ólo corrcpcncon:e p;cç:l e:<-rc~l:::~•!a \'l;.en:c 
no Pei~, ostabalecido na :erma i.oÍ'e\·is!:l nO: ::r:. 2.t- dcs:: 
Lei; · 

d) a pz.;ceia ce valer cc:;~spc:-C:cn:e a C.2% 
d~cimos per cento) c!os ;>reçcs e::-rcflnar:a p:a;a 
der às dcs;JCSa.s d!l f:scaHz~ç~o. e.;::-:: ... :s~:~';~O e 
el:des técnicas e cient:i:cas corrc:::tlls, a cerco co Con· 
selho Nacionn! do Pe!;óieo; · ~ 

e) uma p~:~ce:a 2c!iciom:l no preço ce ccm~ust:,•el 
de baixo ponto de fluidez, corres~oncente a 5% 
por cento) do preço ex-~e!inaria: 

f) uma ~arcela rcss~:rcitiva nps o~eços cos c!erl\·a· 
dos rel~:tiva às difcrcnçz.s de :retes de transpor:cs de 
pe!reoleo ~ruto sobre o \':lior ClF médio esta~:?locic!o pa;: 
cãlcu!o . c!os preços, ccn~orme p;e·~ii o art. 2.0 , quando 
tais diferenças aferem à ml!.rgcm de lucro das reli:IZI· 
rias, redu:indo-a a ni\'eis inferiores ::os l!.!>scgurl!dcs pelo 
Conselho Nacional do Petróleo, nos termos ca IC{lisla-
çlio vigente;. . 

g) uma pareei:~ nccess~ria s a:ribuir aos Estados 
produtores o cquiva:entc a 6% (seis por cento) c e \'alor. 
do pe:ró:eo br::to c!o prod~:çlio n::~cicnal, vcrincado !rl· 
mes:ralr:-:cn:e, nos t!r.'mos desta lei, para ep:ic::ç!lo 
r:o r:-:in:mo, S!l% (oll:n:a por cen:o) na cons:r:.~ç!!o c 
\'imen:aç~o de cs:~~:clls c!e ro~~g~m: 

h) o~~r~s ::~!'cc::1: ~d:~:·::ls ct:~ v~~~c~ n ~~ to~!':~r 
noc~s~C.~i:1s. noS tcr~cs d:1 ~(\c:s~:7éo v:çc~~o c n-.:-s , 
ml!cs c!a comp!ltér.ci:l cio Co:'l~c:ho No!:ionc! c!o Pt:!ró· 
I e o. 



Ar:. 1·1. Or. Jircço:; c!o ,.,mci:1, l::nlo pa~~ o o::;c<Jdo 
<;l):l:O r:u~ o v:trc-jo, fixndo:; ;:.e::o C:>~,:;.-1:-,o j\;3CÍ011:'.Í do 
p~:r.Jh:o. nau c~:~rão su!citc:5 à homo:.o~~çno Co qua~
quc~ Cf!;:;O Cv!"'lro:odO:" c!C: ::~~;:;l<:cimcnto O pmço:; C:U 

cntic!:~ê.::s c!;;: finalidade ::r.álog:~. 

l'.r:. lS. Fie&: o Con:;~l!':o N:~clcr.al do P.:o:ró:co nu
~o~i:.:.s~· 1 iin :.c:.dJr os recurr.os co:-rc:!.J:Cr.di:.r.:cs .f;s Jjár
cc::-.s r;rup:ocas rro .i:crn 11 do ;,.r:: 13,. msn:'"ntio-o:;. em 
con::;s b:tncârias m;pcci.r:.ls q~.:c o mçs:r.o Co;;s~lho movi
rn.:-n:ai'â à vlst:.l d.1 documcnt;.ç;1o .apropriada. 

§ 1.° Fica o Conselho N:~::ional <!o Pc:rclco aulo
;i:ildo a mrcc:1dar as d:!crenç.::s que ocorrem entre os 
j:.íCÇOS dOS c.;riv::.:iOS c!e pe!róiCO que Vierem 3 5\Jf j;n. 
~orteCos ~n:a com;~:C:m~n:&r o &bss!ecimenlo nacion~1 a 
os rcs;:cc:ivcc preços cx-rcflna:~a cstabelccid"s· nos tcr
~s dos c:.r:l:1os 1.0 e 2.0 des:a lei. 

§ 2.0 0? racu:sos p:c.vis:os no p~rágrafo anlerior 
so:ão cics:i:;;=.::!cs :iOS f!ns prcvl$!Os r:a aHnca c do item 
!I do art. 15 c:: i)rcscnte lei. 

§ 3.0 As' im;.>c:lf:ncias ccrrcspcnden:es à ;mccada
çfio de que tr~!;r.. a -:!Hn~a a do j1ci':'l lJ cio a~:. ~~ Ca i)re
sc:-;:c !si s-:r~ci ::;,:ic2C11s, ;lür !r.tet"ir.éCio da Pi:!róieo 
Srgsi:c!:.o S. A. - PETRCSRAS. no ::r.anc!z~cn:c co 
~~~re:::-.:.,.;c:a!o dos c:suib:.:idc.:-~s. tre:nspcr:a~or~s e con
s'.!::-:i~c:·cs c~ 6!~o cc:n~~s&:\'e!, ~:lra t.:t::;:açfo Casse: ~ro 
du:c. cor:: .:!:o po:l:o ~ê 'li!l!cJc:z. 

§ <.0 Os r~::r..:~o;cs, Gis:rib~;dores. ~r~ns;i;i:'!aCorc-s 
e: c:.:-.s;.:::·.::v:cs !!:::~ ~=:~caC:os a. Ca:Hro d~ p;:zo da 
t..;.'l :.;,o, cc a'Jz.:o!:-:arc:n p~:-a o pr~:asc'-m~r.!o, Ci:;t:-!
t:uiçZo, truri~:~Or:e e co~sumo Co combus~ivel de 31to 
~wn:c de i;\Jid~z. 

~. !;,0 O ?re:;icer.te do Co~osel~o Nacional do Pe
lró!~o cc:r:p:-::·:ar:i pc:~ntc c P:cn&l:io dQ Con:;elt.o, a:é 
30 ce junr.o do .:-xcrcic!o sesui:;:e ao vencido, c. .:~mi
ni:;:r::ç~o C::as con:as tancãr!as provistas nes:e art:oo~ 

§ 6.0 Os cs!O=lL:as óe pc:rélao e l:eus corivados 
c~d:tcn~cs cm p~é~• Cas co::-.p~nhiz.s d!s!:-ibuiduras e c!as 
cm;>:csas pcmnissiomlr;as cie rafir.aç~o de petróleo, bem 
co:no das inC:ús:r:as c~ c.m·asiiha:ntlnlo de óleos lubrifi
co:nics. e pr.:>C:..,çlio de Grax::s, derivados ào pclró'leo, in
clus;vc cs p~o::~>:os c;ulr:;!ccs imponocos e u:l1iza:c$ nas 
ir.dústdas riiC:nc!o:;adas, asslm como ss c;:.JantiC3~~s em 
tr:Snsi:o c!e · Gt.:r.!sc:uer cic!;ses prccu:os, est~o sujaltos ao 
p::gar.-:er.!o · da d:teren;a Ca tribu:açãc resc!tar.!e desta 
Lei, a qual será recolhida r.a fc.rr.:a dos ar:lgos 3.0 a 4.0 

C:a p~esent.a lei. 

Art. 16. o o:-.::?. rr:<:rol<:rá em caces Dis:rito Rodoviá
rio r.:.:::ral um ··s'=rviço de FiscaHze:ç~o RcCovh~:la._.. 
(VEiADO), cem a in::u:r.:::l:ncl3 e;cclusiva ele fi::c.sliz:.r a 
a::,Jicação Q.:)~ recu~sos ~:;; Fundo F.Cooviário ~:cior:.;u e 
c:;s r~.::L:~sc:; de: üni5o pa:a obms roêcv;arlas cr.:~cgues 
aos Es!~dos ~ r,~:.;r.icip~cs. 

~ i.0 E;n c~r;o de com~:ovads :rreauJ.:riC.:de na 
ap:icüç~o Cos rcct.J:-sos co i=undo Rc::!c'.'iti~io !'~~cicr.z.: 
por pa,:il c!c q:::::o:;:.:a~ Es~a~o c~ r,.:unicipio, o (V2:TADO) 
Sc:v:ço Ge :=iscei;!açf.o .Ro:::cv:is:-la cc~ur.ici::.:C. t ocor
ri:ncil! êir&t::::;er.:c ao Ccn::.olho Ro~avlário N:cicr,~al. 

§ 2.0 .::ao.:: ao Co::s<;:!',o ?.o::o·,izrio Na::icnal, em 
face c.~ c.:r.u .. n;:&:.ç~o a q:.:e sE. :cfare o i)ar~!,Fê:âc ~nte
r:c: •. êe:tc::r.i::ar a sus;ler.sfo c~· en:rcoa 3os EstaCcs 1: 
t;:.:nic1;:.io:: c::s q,:c:as r!o F:::-::io Rcdov::':rio 1'\aclo::al c 
cos r-.c::~ccs é:1 U::l;!o p;:.~a o~ras ro:lovlâ~i:::s. 

§ 3.0 0:.; cC::ais c!~ C:i~C\::':'~:"'C!:i p:;~!ÍC:! p:ar:l ~~e
CUÇl.:; Cc ~.::~:. c :~~:..:~:;:.~~o ~~ c.~u!. .·.-::r.to:t il conti.! 
Cos r..;:ur::s· ClJ Ur.i!o ;::l:'~ cbras roCü·.•!i:rla~ c:"í::c~ucs 
305 Es:t:;c~ t r.~~:-::c:;::=: :c:-=.o ;;,rérv!a:-:-.eiitC 2;J:'OV;..:ios 
;;c!o (V:7 A:iOj Sc:v;ço ci~ r;s:ai;z:!Ç~o ?.oCo\'l6::~. 

§ 1,.0 O p~~,::m<.~.lo da o~ r:.::. e:x~;c-.:~e: ::a~ r,.c!' 1ir· 
rr.~~ e:rnpre:::~irc1c á G-::nlc do r~c·.::~r;s :e::.:;~.:.::.J. t:::t~ 
Un:~o :.cs Es:::.Co:; c: ;,~i;r.ic.i;:!c~. ~úr::er.:e: :::CJ:f:. e:~~~:.:c.C:.. 
éap6s rnadiçõcs l~v:c!.:.:; ll <::~i!c, ~or co:r.;~~!.::! ~~s qca::; 
figu;o um r.;prc::.:nt:.n:e dJ s~rv:~c de FlsCc.::: .. ~;;o ·n:l-
dO\'ÍéÍda. · 

§ 5.0 (VETi·.DO). 

Ar:. 17. íVE T ,;o o). 
(VETÍ\00). 

(V:::Tt.DO). 

§ 1.o 

§ 2.o 

Art. 18. O i:npo:;:o único so!l:e p:od:.:os n:;.cicnais 
!;Crá r?.co!!':ico po~ v~rba, é::ver,c:o o p::.:;.:r.:e:n:c. :;er c;~a
tuado roa rcpa::iç~o nrrecad.:ldorá r. o es.:.ulo c.m que OCts
tivcr localizaà:J n · fã!:l~ica vanc.::do~n. r. o t3razo ~.~xir.1o 
cic 60 {sessen:a) àias a contar ca entrega ao ;.rimel:o 
comprador. 

Art. í9. O r.::colt.imcnto do im;:.os:o sobre ~=oro~:;to:; 
i:;,;:orta~os se:~ ::'li!o ã Af:t.ntega Cl! ~.:asa Ca ·R=nCe c: 
por:o Ce C:esc:rrbarc;::E:, com ~ase nas ~:J.:n:iO::i~es ú~~
:i\'a:non:e C~sca::r:;3::Cas, sendo u::1 !\:rço no c=s&i:'".:a .. a
ço ai:éi.::C.;~trlo, C O :;;:st.;;nlG :l;lÓS 6:1 (seSSé;';té,j C:la~, <. 
ccr::ai ~a~uat;1 fo:m&H-:~c:e. 

l-rt ?O ~· ... - "''•"c"-s~o~ q"c S" •c·:n~·- .... e- ·---· ' • •• • .7 .: '"'-'~ ,t-''""- ....... oJ W • • ;. I 111 ~oC:oU ::1 ·~:"'W•• 
!1çc~s pu:iiiCas c \it~.-:s ou e-nt;cadr:s cem !:.:~r;ao f:!::a
!iu.cora, éll Unit:o, r.5.o se cx!;irá C::; P::m~cs:::As p:as· 
tz:çdo d~ c~rarlt:a, r.::3i ou :;o~jt.:ssória, ir.:ics~va p;.ra 
i~t.::p~ctaç.ao . C:e recurso. 

Aõ:. 21. · (VETADOj. 
§ 1.o (VET~Ol. .. 2.o (VEiADO). li 

§ 3,0 (V!;TADO). 

Art. 22. (VEiADO). 

Art. 23. (VETADO). 

Art. 24. A p;cscn:e lei en:rará em vi::;or r.a c~· .. 
êa sua publicação rcvcsadas as àls;>oslçõas e::n cc::· 
~rádo. 

Brasilia, 5 cc ncv<::rr.bro de 1!l5~; 143.0 da lnce;>e:-:
dOr.cia e 76.0 de: P.cp~!llica. 

DEC~ETO·!..E: N.0 .S1 - CE 21 02: :~OV::i'.:::;;o o:: ,t;3 

At:o:-:; a tenis,é:ç!io :c!:~iva :.o !:;;~o:t~ 'úni:co =o~:t: 
lu=rl:ica;:t~s c ccn~~:.:::i•;cls iiqu!::~:; o !;:l:.o~o·:;, e c:: 

ou~r~s piov!~~r.cf::o 

Ar:. 1.0 O lm;;os:o único sc.::~a h.::~i!1ca:::es e co:::
b:.:s~!\'~is Hqu!:!"s c· ~~scsos. qt.:a~q:.:er q\Ja se!! !:C2 ~:-:-· 
cc~~r.cia ou ~ Ca pe!ró!co br:J:o quo os ori~i::s~ •. se:~~ 
adicio:-:a~o ao ~~t:·;o dos d~riv:::.Ccs :-cai::t:!os pe:.ss r:-
fin~.·i:;s ccnforrno oc:i:-:!do no art:go 2~0 .:e;:a Oc::-e:o-:r.; 
:1as sesl.ll:ltes aliquo:as calcul:odas se!:.~: e o c::$!'.? c::=-. 
c>:~rccso er.l ::;cc:a naci.:,nai, de: ur.~CaCe Ca voiti~a cc. 
pctr~1co bn.::o: 

G~::. .~.;~,:o:cuo c;; ~.:rOle~ (G~P) ....... · ............. .. 
c:~~o.rn: o~ AV,J(',,Q' I •••••••••••••• I •••••••••••••••• I •• 

O~;cr;;~one de av;,,ça, ............................. ' .. .. 
GM.c.i::i61. :u .. !om::.-.·.~ :&?O A. •••••••••••••••••••••••••••• 
G::·Ct:iri.l :i..:Ci:i~~:·,··· l:,.'lo e ... I ••••••••••••••• ~ ••••• I •• 

C•:..cro~;,no o .. :,.!;r.o, ttil"" •••••••••••••••••••••••• I ••••• 

a:~o :>ics.:•i 1 O 1 li 1 o o o O I 0 e I o O I O I I I I I 0 O I 0 I I I 0 e I 0 I I I I O I I I I 0 

Gi~O cor.·a;u~::v~: (:,.t:i :;~;:: •• ~·· ••••••••••.••••••••••••••• 
":oo: ~~~:i:jc:::::::.l :.l~.pi.:s. cor.\:'0:.:.:.• C.J Ornw:slvc.-. a 

s:~.:r.ci • ·~ •••••••••••••• ~ •.• , •••••••••••••.••••••••••• 

I C~ r::. i;!orr:, ;c:~m. cm!;,:lli.:~os .......................... . 

·-. .... 
3::;.: 
:;c.: 

, __ ," 

""""•. 
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t. 1.° C Ct.:S!') CU: do r.":~n.'!r.-o !.'rc'.o '1'..!0 :;~rvirA 
c:! e. !:'~se p~:-c. -c~:cutnr o i~,;'O~~: ~n!co St'~à d~:~rm::;::~o 
~c acC:~o C~!J'l ao ~~guin:~s n~rmas: 

c) o c:.s:~!o cm mcoc:l C'!:l;1:1g::lr<t r.or,\ :1 ~~o:!!:J 
po:"tc!~:~d:t ::'.:·:; prr.ços .c:r. v:~'::r:cr.:~~''i n:ts !mpo~~:1;C·cs 
de pc!:ói!!O ==:~::.,, r:o ~rim~!'/t:e .::nt~r!c~: . 

~! ~ c~vcr:::io r.~;;: r:1C··=-~=~ nn·"':Í0"1n1 s~:"ê"t !~i~a ~ 
texc c!lm!:r.:.: ;:n:vl~•!n p::r:;~ · o í'Nioéo cc vi:;,:,~c::t êos 
novor, ;:-r.:ço~. 

~ 2.o O :\·~!n;::;t·~~!o d~ F:!zcr.rla, ou·vi~o o ~-~i~h!éri~ 
das u;~as e 'Eno~~i::. r.:>:n~!!Ic.ccr:t a:; a:i~uo:a:; da 1m
po:::o -:tra ~:::!3 !i~o do Gtco I:.!:,~i!;c~:.nt~. n'J~ lirr.Lcs f!
y~C:os .r.~:::~ :r!izc. 

§ ·:s:o A. !:,-, Cc cJ:!star -tls airquo!é!S ~::--:~t:~~ ncs!c 
a~:!go !!s r.·=-~-s~:t:::!d('s :!!1:tnce::-~s é~ s~u p~c~::.:-n~ ~~ 
in'Jc!:'·~:~·zr:tcs o ?~~:'!' . E~~-=u~!·:o po:~rã c!tcr~~-:~~ c;n 
n:~ '.'i:"!:e ~·':I:" c~nto ~LC~Q ). s!!':"~!~:~n:·~rr.cn!c re::!t'S~'!~do 
es C~:;~;n2t;é ~s so!ori:li~ prcvi!\!23 no a~r~o 3.0 d~:;tc 
O:!crc:o-lci. 

§ 4.o ,-.,s co:-::d::,c:ç~:-s C!~.:,cciais jJar:t p~sc;t:!::::s e 
c:.:!ras. ::! ~::-:? se o~~!~~:n as c::~;:!:'sns conccs~iont:r:t!z 
de r~~ino, ~··~e ~c~~,a Ca L~i v!~~n~~. ~!'l~t!~c,s p~!-:J t::':!~o 
..:s ~ll Lei n.0 2.~C!. (•), ~~ 3 c!:! c~:utro c!!: 1 ~s:;, zão 
0~2 in:o:~c=-~~~~ c.o ~r.:~o~!o !!~:co, C~ ~corêo com :!3 
atict.:o!3~ ··2: \'a:~rem" êen~k~!!s r.':!s!c ~:-:!;::>. éJ5'.!n~:'1-
éo-Se !'sse :~=~rzo r:a fc.;-ma do Cis:,:':~to r.o :!!"1igo 3.0 

r.es:n Lei, à ~t:OScr!c~~ êa açü~~- do ?e:ró!co ~r::c:;!:ci:-o 
S •. A--·Pe!"~~rés, ~c,;:n~o :a-; c0:1CC!::>!cn!!d::ls ~:omo•Jcr 
~:; ~JJC:!k:.;•::s cs~~.!·..:::~r:as ~~! d\?:o:-,·cn~~!. 

s s.o F.::;~:a os co-n~~str.·~·cis ~ h.:~:i!tca:i!CJ~ ê" cvl::t
ç~o $~o m:?.r.~~-:e~ as ist·nç~es 3 as ccmdiçüà~ P~·~..,:~·as 

L · o 1 -·s t•) c;'" , " ..... fc\"·r"'··o .. ., 1_ • ., '" ·'u ·na !r n. . .. c.·: "· • - -:: '-'"" • ... ..... ~ ... · .:..J,.o, ••. · ... , .. 

s!·.'c qu:tnclo :;t:a I!':":;:'C:'~~ç~.~o f:-1 r-:.·ai:;:c.da pc!n ?c:ré:~~ 
E~asii::iro S . . :i.. • • - Fe!ro!m\s, à G:.!t! flcom c:t:-r.d:(!as, 
neste c:2~c. ~: :r.:'~m~:; i:C'~!i~~s c c-:~~:';•'3es. 

J: c o A • ... ~ ...... ~C' .,,c,,: .. •"'t .. o ... ~·'c:•!':\ 10 ..... •.r-("r é 
• ,, :: ,.. __ ;.~~':~~··-:·;~',.~,.,_,c.~ •: .. • 0 =.._·::~ 0: 1 

.-• ~::~; ~~~ 
.:;.~b1 •.• c ... :'! .... -.. -1 ..... -..

0 
• .; ., ... o .. t.. 1.'-A .... c.:._ .. ~ ••• o .. ., .. '.: .. S e 

I '""'":'~ ... ~,. r"n ....... '!" .... ;0 ~ ... ,.. .. •t•:o-':,·1'\~ r.o ~:'ll"s .,,..,.'!\ ... •'o o 
Uw .... C':.o .t::S :"'"" ,,.!-.,..\ ~·o.:- .. ~·-·,·.·: :~·' ~ .... :~· oW 
FcC~r :Y.cc~~;-lc, r:o .~:~:o t:P. . .:aoJ ,tr!r. ~) ct~::. ::.:::x.:lr D:-
cr~:o rcgul::r.--~r;t:tnC:;, as co!'!di~õ~: c!:s~a !scnçfo. 

§ 7.0 Os -!!ecs Ju::~m:::m!es. sirr:~!l\s, cc;;:pc:::~s e. 
er::!.;:sivos. c::·t:os n':> ;::!s pe!a iegcr.:rac;2c dt: é:~~ tu
b:-:n:cr.~c ~~s:.'!c-. f!cart'io i~cn~os c!o j~~csto ..:=n~co c:~ 
c;t:e !:eta cs~f! ~ccrc~o-:s:. d~!::C:o qi.:e: 

a' os 6~~os rc-:-c~:n::::~:; t~n~~:n sc~~:~o pi::tc6s~o 
' ."' ::' .... ' ~C" ,: ·~r.o···~,.~ .·: - ::: o f:" ~·-~e rcg~ne.""'Ç.::.-:l, a .. a.~"··~ .-e c.;.ulu.-,._o •• r~,or:_.ç ... o :· .utrY 

s;e:-::, e su3.~ ca:t!c~~ns~rcas e propr:cca-:cs scj::n as 
mesmc:s do p~o(!uto novo; 

b) as ;.,..~~strias ;::~odu!cras tcnl· .:m l~s:a:a;õss 
eprov:!.~as pc:n Cor.sciho N~c:o:-:al do F·J:ró:eo e ai rc
s;is:rado o ~~o(!uto com aã cnrac!cristic:!.s ref~r:d:as na 
a::nec antericr.. 

A:'t. 2.o o preço vnl!trio ele re::~lizaçfo ca refina· 
rie, dos dcr!....::':ios ~e pet~ó!co ta~c!c.dos c p:o~t:zidos 
no ·J:a:s, ao ~.::11 6 a~iclc~ac!o o bpo::to ú::icc d~f:ni<!o 
r.o a:-ti~o 1.a d~s:~ ~~:::'Cto·!~i,. so:-:l "fb:aC:o pe~ic~:ca· 
:nen!':: pele C::::-:setho ~ncicnal C:o Pctrli:eo, ieva~do em 
cc:-:~:r1~~:1ç:!o: 

a) o c:.:::~~ ... ~c'io ~o ~!OC<:ssa:m:nto de ~m ~:m:l 
d!! :~:~~:~o. C:-.:! mo:~ n csp~!har pro;>orc;ona!~:::"l!!, o: 
n!vc:s c!!):; :o~~~s :r.!r:!:on:!eior::~~ de s=us ~i~:·=r~::. com 
2~ :!~:;:!e;i'·~= ... ntco:!â"'i:s à m:n:Jtcnçi!o do rc~~:b'i:!d:l
c!'! Co :'EliC.:~~ .. e~:nt:'c:- :"13c!o~e1 c :::: car3c:~rfs:!ç::l~ Co 
r.-:':-::!!:> c'::--::.::n:~c:- :-::::~r:at: 

r~r 

c:n 

... , 
W/ 

o •)x:~'= r;':'::-:~:-:-:::~ ~c ~:rcu:- ::-ttc:~\). 
qt.:~:~o ~:-~ ::';~:;, &:ss ~~ ccr:~~i~l!:dos; 

Gn:po I - c~::.!O$ C!~ h:,çG-:> ~:'S r~!'~'::; c!o rn·:'· 
c~do in:ci'nr~c!cn:!t r.o pe:ré'co b:u!o o c·.:::-c:; n'ot::i::is 
c!o c6n:umo lmp·Jr!o~os, c à ::m:1 ~c c!<;:1!.l:o. 

G:cpo 11 - Cc:;:os cm funç:!o c'~:; ~a~~~:.::; com 
pC':;:::::tl. 

Gn1;:o 111 - O:.:•.:es ~u::!o:; ·.·:.r:~v~:s com a conjun
~u:a i~tJ~i1él c~ p:cços do :::'=~. 

Grupo IV - Dc;,rcc!:-;~o. a:':"tc-:\i::açrto o r~~~.mrr~
ç~o dcs c:!pita!s invcs::ccs. 

c) O Conscl~o t\acio"!cll c!o i'C':~ó:,..o prC'::c:!er1~ à 
!ixt!ç~o ~o:; ~rcç~~ c:c ier.liz.j?~O ~o~ rc:::'l:l~i:t~ .. ;:':\~!;r.~IJ 
do preço ~c :-c.'lfi::nç~o C::~ ~~so!!:·út a!J!':'õ:o:iv:! A. c:oa 
fiX2':fO cm c~s 53.!.1./~ ~0:" as!c D~·C"~:c-:ai. ~~~::u!:""~:!t;) 
'P"'~"'O O"" q·•""a'"'C r."I''"'C'=' C~"' C'J"''r: ... c.o:- ~,.., .:""'"~"! ... ,..,,.0 ... •v..,r 

""l •• ~ o .. ~.~ ~:..' ... ;;,.!"• ·,•n o ~.',.:..t~· ~:,:·•: o ..... ~:.~ .. ~~_"' :·,: ... : ccn,:.uus, qu_ ........ , .... •o ê_ c ... ;:a_ ,.. ........ c ... or ... ~:.~ ... -. .. cr. ... ..a 

c!c \'a:crc::: 

.. .. 
(;rupl I • .. • •• • •• • • .. • • • • .. .. • • • • • • • • ... • .. .. • .. • .. .. • •• • 7t,3 
c.:\rt:oo 11 .................... • :......... ....... .......... 11.2 
G~U::'O t:l •••••• ' •••• ' .•••••••••• o....................... 12oi 
C:ri 0;J~ !\' •.••••••.• ' ••.• o ••••••••••••••••••••••• '....... :',!' 

d) Os p:oeçc:; ~~ rr::l!!.::!t;:.:~J dos CC':i'~!s CQ!"!v:!-:;~:: 
sc~~o fix~~os co:-n b~s~ ti~ ~~;:.:intc cs...:a~:! é~ r~!=~~o. 
cm ~t.:~ a sesoiii!!l A tj :g~~~ ·a : oo ~~e c·c~~~~ ~~r ::!c· 
r~c!a por é'::~:!:craçt:o tio Co~r.c:ho 1-:cc:c:'l'l! c' ?~:~c::'=~. 
se o.s~im z~ ti:cr :-:~=~~o:C:rio !:~ v::-:cé~ c!:ts co:-~~:ç&:s c''o 
m~;c~c!o i~:crn~:ctc:'l:!.l c à~ cc~;ur.~·.:~a :r. ter ni:! C::t c:c-nC'· 
m!:! naciona!: 

c~: llc\/e:c!!o C: o p~tró'co ................... , • .. .. . • .. • 1rs 
r:,scHt'lft D ............................................. 11!i 
O:.:r.ue::~r.~ ••••••• • ••• • •. • • • • • • • • • • • • • • • •................. ~:'i 

61
!0 ~icst! •••o•••······································ ,::, 

óleo ccm~u:tlvcl .. .. • • • .. • • • • .. .. .. • • • . • • • .. .. .. • .. .. • .. '72 

e1 Os C~m~:s :-ro~~~os dt?!!:-:idos nn "c:!:"'~~·· Ca ~=-
!i:::o 1.". C'..!:J1do :'!''·~~~idos :-:o ~o:~. t::-;oo :;~o.:: ::r-:c:~ 
c:; rC'o!:zaç~o {ixaCo::: Ccr.!:-o dcs cr:~~ri~s :;~:~::z cs~:t::~ 
lcc:C:os pelo I~~m "n" cics~:! ~a~ê~:-~':: 

f) ·as E:X~rC'ssé~: :-:1on~!nr:as c!·:!S ;::!rc~:::.s C os ,:-:-. 
ços que con~~;:uP.m os q~t~:-o ~:i:p::s ê~:;:-::~cs r:s~c 
c•Ut::o serão co~·!:;!C:!s d~r,!r: Cc:; s~;=:JI:1~~s ~::!-:-ri:~. ~~
~e~~os r.cs Í:1diCCS O v::c~C'S d'! ,.,:) C~ jr.:-:~·:o Õ:'! ·~;S. , 

Grl:;>O : - S~m;:~e C;l:!' ho:.:v::- at~t;;·:~~: C~ t:~~ 
Ci\mb!?.l OU do CUjtO C!r. d-9 ;:-~!:"C:~o :··.:~:. c:-:-::· .;:o'!· 
nido no ~:Jr:!gr:!!o 1." do ar::~c ~.0 c:~~~:' ~::'crc!t-·'~!. 
pelo q•.:ocie:"'!a da c::vls:~o do v:.lor CiF ::-~c!:l ccs :::o
tré!cos lmpor!c:!os, co~\·crtldo : t.::xa c:;-:-~!ai :=;i'v:s::: 
para. o ·~eriodo àe víG·:::lcia C:os ;:-rC'ços, C!)'o co~:t>~;:lC":·. 
c!ontc valor c!cs r:1esmos c-e::é:~os na ~::!:a ca úi:b:: !i·. 
xaçilo de pr~;os. 

Grupo 11 - De acordo cem es ;:-ercc,:uais e cri:é
rios fixnc!os cm dcli:J::raçi:o CC' Co:"'sc:ho Naclcn~l de 
Politica Salarial. 

Grupo III 
dlcc-ceralo de 
cc Econorn!::. 

Por ccrroçõo mone!ári<~, ::~:rov6s. co ir.· 
;:-reços, · fo~nccico pelo Const::~~ :'l:ac'c~;.l 

Grupo IV - C'e ncero:!o com es ccc!icl~n:~s d~ cor
rt'çi!o monr:!ftri:! dós ~Hvos · i~C'~!:l::td:'s, ~ix:~c~ ~~:o 
Con:c-lho Nacic~a! co !:cc::c:':'lia. 

§ ,_o As correções oe prcçes cs!:tbc!cc!c:~s :-::-~:c 
;:~rtico s~r:!o p!ecc~ic:ls GtJanc!~. occrrcr qu:~:quor C:::.s ::!· 
tcr:-ç_õ~s t::-r.~é:m nc~tc pi:vis::!:,, ~:ts n~:o~c: co~ In:e~
rc~r.o menor c!~ :r~s mc~cs. 

§ 2.o O ~~~t;e ~x-:e~:~~r:~. c:-:"'!c:-~t' C-;!i""i~o ~~ 
Lei n.0 · 4.1.~2. ~-: ~ ~~ r::-·0·~~:-:-c c!~ .~?~!.. ~::-:l ':·
:-n~~o peta sC'rr::! ~o ::'~~;o ~~ rr:::::;E.o c c~ ·:'!"~:::~ 
(:::!cc. 
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~ ,;.-' ;:-:.r:: o~ dc;~,:::is pro:h.ttv~ c:~r:nic:oS r.o .,\:a· 
•' r • ·•· .) 1 o r: , .. , .. C:.., •• , • .., ...... ~, .JC" C ,.~-· C":•e•~·-· e,'""~ ru:·· c;"', ,\, .t~ • ' ,u ... ll "" h o r',.Jo '", ... .., wl..:lh ~·ttoll~~ ·:-

,.t.j~;u~ .. ·.o in;c-,·n:J, cs s~;us prc.;o3 às cor.;p:,:-.~~~s c.stn· 
•' • ~ C'F . !i\J;tJo::,s :cr~o ~o:r.:!l .... tiS p~!a sc,:r.Ll ~05 ct.:.;~ü5 ~ c.:c, 

1m~ort~çr~c ~ éo i~11po~:o :jnlco rcs~::c:·;vos. 
§ 4.0 ;,s ru::.rica:; Cü c~.;~los in.:luic!os na com;JOSi· 

ç!io dos p:cçvs da r~i:lizc.~;~o d:.s rc!fi:Hl::as, pe;ra e:!ci:o 
.,:0 rc:;st1rc:r.1o::to C_js a~ca:~c~s :;!.c~is, do~ c.u.a!s :1 P~
::6!~0 C:asHúiro S. A. - Pa::c:.:.:s c.!:.~á iccn:a, c;.n:orrr.o 
c:sp.:ia o o;ti~o 1.0 da Lei r .. 0 ~.287 (•), de 3 da éez~m
:;:o d.:• ~ D53, :cr~o. r.a ?.::!ró:!:o Brasileiro S. A. - Pc.· 
1,·o:;,ráe, zuas rocc:i;a:s cvntabi:iz:-,.:ias cxplici:amon:a a d~· 
b;:;, das dt:spos::.s CD cus:t:ic c credito c<~ F..:ndo Especial 
cul:~s a:J:i.::çltbs sc:lio rc~u:.:.mon:sC:ls pa:o Consoiho Nil· 
,;jn;al co ?et;!l:ao. 

Arl. 3.0 As c!csllnaçõas de c;ue trati:l o § 2.0 do ar· 
''no 3.0 c:: L <li n.0 4.0:52, de 5 de r;ov~mbro c! a 1 !iõ4, 
iiéam <:lt.:rao?..s para: 

a) ~.4% '!='?.ii! aur::ento do ca;:>i:al so:::zJ c!a Rcc!o 
;::.m~vltri.:l i=ect:~e:.l S. A., nos !cr~os c!a lcG:s!açl:o cm 
\':f;"'r: 

b) :~ •• ~~·(. p::lra <!.u:..~n!o Co c~plt:li ~o:!a! éa ?o· 
:ióloo E:~s~:c!:o · S. ·A. - Pé:!rc:=.:-l!s. ·nos ·t.:r::-:cs :a !~· 
s:!.:.;.;Ec '.<cc::te. 

c) 7ô,2~·:, t..os ~c~:; pro~:4.~~s iodo·· . .'itod~s. ;: .. !r::v~s 
:~ f~:1:: ;;.~~:;v;tr!o :~sclc·:1~: .• ~~5 tcr:":"",C!i c:. :.z.~:~i?ç,;o 
\'~:jC:":~C. 

~r:. 4.0 O § ~ .. 0 cio c:.rt:~o S.0 c:~ L~! r;.0 4.~52, ée 
5 ê~ nc·.·ü.i·.tro c~ is:~. p~:.!:a :;, !~r es se~ui;-,~e; r.::~c:çf:o: 

··A ;::::r!:: de 1. ° C c J~r:ll~r\:i Ce ~ C72, ~ ré:· 
c~Ho. ra:;u:~~:'lte do ir.1pos!o a ~L:O sa n.:i~rd 
e:sto D:lcre:o-loi, e:xcat~;:'l::do a d<:s!in:;da j:)t:!a 
l~:ra ··~.. do a:tioo o.:::r!:ior, sc~á i;.coi;=lO:cda 

c:o Func:o Ro.:!o·_,;:;:;o Ncc!or.á! ... 

Ar!. 5.0 As re:cci:as o:ovcr.iar.tos êa am:d'caçfo 
do lmpos:o único a que sá re!cr.J este D::c:c:o·:ci scrfo 
diariar.1cnta ra.:o:n~c.ss pe:::. ;.:f:l~CcGa, :-1.es:1s ..:e Re:n· 
cas, Rccebocc~i:;:; c Co:~:o~lcs F.;âarais, ao 8:.r.co C:;, 
Brasil S. A. rnedl::!:-:te guia. 

?a~i.;ra1o único. Da cada recoih:me:n:o palas esta· 
çõ\35 a:r~c~da::!or.cs nos tc:-r.1os Ccs:e ~rtigo. o S.lr.co_Co. 

· B:r.sil S. A. credit<~rã: 

I - a ~ercc:1:s~r;m p:::tencen~o co Fu:1~o Ro::!~·::t ... 
rio à Çc~t.a o orC.:!m Gv Dep~:::lr.,clnto Nac:c;,ai do E5~ia· 
da!. Cil Rodc::gaf!l; 

ll - a pcrCcn:~~em ;:c:-!er.cc:'ltc ~ ReCo r~:rcvlária 
Federal S .. A., il: cc:H=. c o:-Cam êos!il; 

llt - a porce:n:::;;;er:1 pa::c:-:c::r.:e ·à P~~r6l;o 3rssi· 
lci:o S. A. - ?c::c=>r:ls, il co::ta e o~ccm écs:a. 

Ar!. e.o A pJ~ca!a co:::;!s:~t;. da !.::tra "c'", ;:em 11 
C.o a:ti~ó 1S é~ L~;l n.0 ~.<::02, do 5 do r:ovem:::::o ce 
~ S::4, um~ vez p~~:1a~cn:a a:~n'cHd.s :l sua fina:::~:c, ~c:: rã 
os saus sii!dos i!ico~;:cr~Co: ~ :.:Hnc~ .. h.. c!o r~!~ric!o 
~r~:so 13, ::arn li, a crf:Ciiü do Conse!ho Nacior.ai tio 
?~:r~:eo. 

;.:!. 7° Fl::~ o Ccns<:llho N::::lor.a! do Pc:ró:~o ôlU· 
:c:J:cco . .: i)ro::c:::.:: .ls co;r.pc;u::~~es r:os ~·a:o:os C:os 
í·::o::~cs r.os dc:ri\.':&dvs, pa:a .::~::o do rcco:hi:n!:n:o c;o 
c;o.~c ::at<~. o § 5.0 do :;::i;o 13 ca Lei n.0 .;.t.52, cc 5 de. 
r.ovcii.bro de 1 DS-'. 

Ar!. Z.0 Excctt::Jdos o ~c;:é!eo bru:o, C:l::.oi!~.:l~. 
:::.::::-.:.:cn~:.. ~!cos ::~::-. .::_:;::; c:.:-:.~:.:::.~:,,c;s ::: !~'::::i:.::'it~: 

:;iir.;:~~s. c~.":".pos1os c cm~!~:·::J~. ct.LS ll\;u:!::::o Ce p:· 
t:=..:!.'o, so;·.·.::1:c::. ~:1:-.::.r;n.:, ~.;!cl:o e !jraxZ!s, C:.riv.:c.os C:: 
pa::v:oo, p~~c-:-~o s:=r I."J:cr.;cr.:e: co:nc:\.:iJ•i.:::~vs cr.:r~ 

:1s r.~r!cs i:;u:rc:.:~C:r:j C5 c:.::i:,:li~ p~vdutos. e ~~~;:.~c..du
~os C.~ .r~7:f:r.::·;i:o C:o j ... Ctn:',J:o c!c:~~j:-,~dos à j,·H~.:,:,:r.ü ;JZ::• 
t;o:;u::n1ca o c:; ~..;~~~o~u:o: d~~ O;i~:at;G~s ir.:~:.~:•:is· 
pí:t;"o~ui:r,;ca:;, r.~c.;::r:ia ::uto:i:La=-50 . cio c~~?: 

S 1.0 Os p:oc!Jt~s c:<:í:~u:::cos r.~:;:o Z!rtl~O. ~~.:.:"".::) 
piov.:n;~n:_c:~ (!~:; opt::rgç~~~ cics in::cs:r!~s f.'~:-CJ~;/,"':ii· 
Ci::S, ou o~:jCcs da r..~:éri~-~~~~:l :r .. ~;.cr:~~~~ ~rC:o c:r•
g:::or:a~:n:c cntr~:)i..:CS à J.;.:::ré:~o SrL:.si:::;ro S. A. -
Pc:rcb:ós, r-:~ra inc.::-rporsç~o à :;us ;,rCI:iuç;.o co cc-~
b~:;tivais e 1\Jbdfican:cs; do mesmo rr.odo. cm sú trQ:;,;i.· 
(.!() de rnotõ:-ia-;.:;ima proc~dcn!e Ce uma rc:~;:1arla r.:H:i:i· 
n"'l, a e:ntrega lor-sa-ã à mesma em i-:~nticas ccnc!i;~:.:s. 
cn:.~cnO::o, em qualquer hipó!;Jse, .:o Ccn:;,elho t·:.:.ci~r.:ll 
do ?a:réleo, f!>:ar os zous preços, no:; termos cos:c: Lia· 
crato-Is i. 

§ 2.0 O Conselho i~aclcnal c!o ?et;é!eo, ·v:~:;nc:) é. 
convcn;~nciia .:.!c re:dução da im:o:-:ü-;~\l de r;.::~::a-:;·:· 
rtla p:tia a indWs:ria pcuoqu!mic~, pc~~rá t,iai .;.~!!~~.~s 
~ condições r~~ct~!:~r~ls ;:,:are: s:.:u · p~od~ção p.:io ::::.~~~a 
1~t~rn\l êe r.~fsno, _ dc:sd~ q~,;a não ~e vf:r.:.~u:-. r.~::.:a ;:Lo.:· 
tJC!..:Iar, rno:.1!i-:é:ç:-•o r.a GU~n:it.lad~ ~:o:-.al di: Ce:~ ... é~:.s 
cquiva!ento à p:cd~z!da pe:io ~rocê:ss~~.;nto Ce pé::c:éo 
b:uLo no Hn1itt: Ga cr,;::aciCo~e r,o;r.h"lal su:or;:~~a C:.s 
co;:ca:~icr.ári::s do r~fino, n.Jcuc;a it"i:::J:Cas a:; co~s::::
:aCas no par::~rafo ar,t\!rior. · 

Art. 9.0 O crt:go 68 éa Ltl r.." ·t~E.2. C~ 5 Cs r..:>· 
vam!:iro de: 1~~.;. p~s.:;a a ter a :l-:guir.:a reca~~o: 

··o ~mr;osto l:nico cobr\: p:o:u::5 r.~c.:cr.~:s 
~êrt& :~C~l:,:do j:/0:' Vi:!:bn, C=•Jer.dO O ~.:!J ~::~::.· 
rr.~nto St=:' ero:ua~o ::: re:pz.i:i;::~" ar:c:ca~:.~ ::r :a 
do E:.:L.Co cm qu~ cstf·,c-r :c.:aiiza:a a :c::i.a~~a 
voné::::o:a no j:.:a-zo da zc:.:er:ta ·(7J) (!;=::. a c.:::· 
tar da C:at<~. da cn:rega c=:;:::!es .. ~.:.::;.:c:; .... 
~rimci:o co:iip:ado;" 

Art. 1 O. As maté:;w~·;:>rimas psra a ind~s!::a ·;;;a:::"' 
c:uir.iica, inciusi\·a o pa!ró!co !:i:-:..;:o, ~ás r~;;;:-ai fi ...... 
da xisto, se:us Ccr!vsdos e su~prod-.::os. fie::;,~ l:;~r--~~ ::a 
p:.G~ii:C:nto c!e qu~;squer tr:outos e tz.xas fe;\:.:.ra:s, es:.l· 
<.luais e munici;:.ais. 

Arl. 11. O arligo 15 C:s Lei n.0 4A5:'!, ca 5 ca 
no·.Jetmbro elo 1 ~õ4, passa a te: a sc:~u!nte :ecl~~ãc: 

"O recolhimento do ir.-;;Jos:o c.:::co sc:~e 
p:-oCL;!os importc:dos ser:i 1€i!o às ,;;:int.:~.:.s c~ 
M~sas c!e R~ndas do pcr!o Ce Ci;s;;:n~:::~:.=:a. 
com base n:ls qua:1:idades r:fe::vame:;~~ c~s:~:
reg.:d:.s, sor.do u~ terço (1/:l) de sa:.~ va:.:~ o.:~ 
d~somb:ir:lço a!fi!nd~gtrio c o :cs!J.:t:~ z::.:·s 
s~ss~n::1 (·30) di::s ~ cont:li" C::~~~la fcr~sliC.:l::', 
exccç5o fcH:-1 o o gêis li~uc::t.:-::o C a pi:!:.:::(:~ 
(GLP), cujo recolhl~.,;:n:o sa afd ir.tss·r.:.:;:-;::::~ 
no pra;:o de se:enlll (iO) c:as ca c.:.;a éo .:::· 
se.nboraço n:fande;;ãrio". 

Art. 12. Os cS!3clos c Dis::ito i=a.:r~.:l s6 raca:<::::~ 
os su::.s q~o:ü:; r.o Furado R~dcv::.rio :\a~i::-:ai ~~:r..::, 
c:n·.c:-.:~~:;rem p~ran:c o Co:1s.:Ihc Rodo·:!.i:-;o :-.!.:c:o~:..~. 
pci in!~nn~Civ 'dos ór:Jãüs t:>:c:~::vvs C~ C~;:a:-~:.~s:-.:~ 
i'!~cion31 Co Es:ra:::ss do ~cêascm, r.:.~ :ar:nos éa i:~:s
ln\:50 vigcn!c, a· C:s!ir.ar:5o e 4l~iic~::ào C!:)S r~cc:s:~s ~~a 
·:n~s s.!o di::.;r;buidos. .a • • 

§ ~.0 P:1r:1 a er.::cG:~·c:s G:.!:~:'is rc~í!r:'n:e·!i ;ao se· 
GUtiGO ti;;"i\I"S:re ser~ C>:i~iC:3. il :,pr.:::e;-.tsÇ~C CO C:'~:l· 
m~:1to dos 6:g5cs rodovitlrios e:st~:.!~:::s ~~:~ o cx~rc·i::~. 
aco~1pjanh~do cio p!::no de ~~:i::~:.o c!~s q~o:ts J:if!:· 

v:s::ls n~ F~r.do F:o~ovlâdo \:Jc;·.:>:-..:!, r.a !c:::~e:. Co .:.:;~ .. 
p::;ic crn Lei n.0 .:.32J, d~ 17~:3-:~:;..; ~~~ es~a:~i r.::::::::s· 
!;C::~:: ô6 C:::C!!:o f!:-:::!'lC~l:'C ;:.J:~ O!.l!Jü:-:.;:.10 C CO::~~~:~ 
C'=>S c:.;:.~cr.~:::; o ~:.::nç.J~ C..:. U:~~~o. c;.J: :s:acos. C.:~ 
:v: Ur'lici;>!o~ c C o Distri~o F~C~:Qt. 
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§ 2." Fara 2 cn:rega cl!s q:.~otas r~'!orcin~c:-s ao tr.r· 
cci~o trim~s~ra ·s~ré oxigid::1 n O;!re~cr.!r.!ç·üo C::- porr.1c· 
nc:r:~t:o re:a:óric cf:::s ~tivldaccs co:; ó:giJos re>coviú~lcs 
no ·~xcrc!c!o :!r.:!:r!cr, nco~,p~r.i1~c!o ée C:~mons!~r:~!vo da 
'";cc:.~ç::o co o:ç::.:ncr.:o c do í'l:::no de ::1;J!:c:::;:~o ::!es 
qco:~s Co F~i:do Ro~ov!ádo NiJcicr::~J r:o rc~cr;G~ C"!'\"

ci::io. 
~ 3.0 Os Es:accs e Ois:rito rcdC'ral d~i:vcrGo a:or.

der t:s ~x!Q!':1~i&'!s forrnu:~cas e~ r:~zfto do creme Cos 
c!:·n~en:c~ ~;'r,:son~ê::dcs cm c~mprir:-:~:1!0 nos parâ2:-e
fo5 E!:'1tCiiOr"s, no ;li2::o rn6.xir.1o d~ CO c!~cs, ~~crrc~âvc!s 
a cri:ório ~c C:-ns~l!,o RcCovit:rio N~c!ona1. ... 

§ 4.0 A in::::s::rvf.ncia dcs prezes t'~.:~~c!c:::t:'cs r.c3 
J:'·~~r.g:a~~.,. an:e:-~c~os ê~!ér:n!r:nr~ r~:·~:"!;:~~o ~:.::::-ntt;ca 
C:c. quo:~:: e scre::1 dis!ribcd:~s. 

Art • 3. Os :"~:.~n:cipics Cev~r.5o d~~or.str~r ;:'~r2nte 
os éts~~s roéovi~:-1os cs!t!~uais c !;O'Ic~:~c éos t~r~;tór!os, 
na forrn:t cos §§ 1.0 , 2.0 e 3.0 do ~~ligo :::~!crio:, e,, ces· 
tinaçJo o nptic~ç:ic. no:; ~ermo~ c~ :,:r;i;.!:1ç~o v;gc;t:c, 
dor. r.~c:ur~o:; do fu;itiC nctlovifuio I-.!:ICÍ~10l:tl t;lll~ 1:1c:; ~;:c 
c:~tribuido~;. 

~ 1.c O D~;=:zr:arncr.lo N~cio~::.l ce :=s:·uê:~s de R::· 
c!e~em entraga:-é f!!rat~mcr.!e élC!: f.~t..:n:c:~:'JS ~3 Q'..!O:~s 
êo runco Rodov!~rio ~::.cional. 2oós os ér:-EC>s r~::!()'liá
rios c-s~'l·~~ais e çcv2:-nos dos :~;ri:!,~:os :Õ~'.:riic2re:-r. o 
C:.!m;=rim~!1to. ~C'r par~e dos ; .. ~cr.:c;:;J.i05, c!o c!:spcsto 
r:tJ!i!~ ar!:go. 

§ 2.0 O Det;:>:!~a:nen:o i-.!acional de Es!r:tc!as de P.c
ÓSt'r:1 C:ará !r:1e:::ia!p conhecirnen:o aos ér~:;c:; rt'dc~·;t. 
rios es!r.o:!:.:ais e aos go·Je;"los C:os :crritó~ios, d::!s quo::~s 
!ri~~strais c;5t:-i~uídas. ao~ :v.un:c:pios. 

Art. 14. O Cepar:am-=n:o t-:aciona: da E::!~~.ê::s· c!e 
F.ocagcm d~sti~ara, o~deator:r.men:e~ da ouo:a do r:unco 
Rodoviário Nacio:1al que- ca:'ls:i:ui. sua reéci!a: 

! - :>:o máximo '1 1% <o:1:c por cr·n!c), a!é o exer
cício C: e 1 9i1, em rodovies substi!::tivas C: c linhas fé:rccs 
fe:!orais raconhecidarr.ente er.~!cco:1ô:nicas; 

11 - para o~ras rodovitrias nos ierri:érios Fcdera:s, 
enuelmcn!e, q!.len~ie não 'inferior à <:;::c:a que c:::~er!e e 
cede um, como se Estecos fossem, :om:::1dc·se per bl:lsc 
e a:rcca~aç~o co nno anterior. 

§ 1.0 A errecicaçfo de l!nhas férreas c:n:ie:::or.6m1· 
ces será pr!:vlc~e:o:e apro ... ada P'"lo Conse:t>o :~::::lona! 
de Transporte c l':omolcgado pelo ~.~ir::strc da v;ação e 
Obres Púb!ices, por proposta do Cc:1se!ho Fe:ro\•iá~io 
!\acionl:!:. 

§ 2.0 A sl!spcnsão d..::finitiva da op(m:ção d::.s li· 
r.hes f~~reas an!ieco:10micas, po: ato c o :v: ir.istro c;: 
Viz.ç1lo e Obras Públicas. fica s::bo:C:inaca f! ~J.x:s:~ncia 
o:.~ cons!ruçlio ce uma outra via ce :rar.s;:>cr:c er.1 cc:1· 
diçGes de a:er.::er às necessidades do tráf~Jgo, rcssnlva· 
C:os os ca~os de scsi'ensão da o;:eraç~o ;:>C~ mo!ivo de 
se~:.~rança do !ré.~cgo ou visando ao a;:>rovei!o:r.1cr.to do 
!el:o da fo:ro·,.:a ;::ara a im;:::an:a;:ão ca rodovia substitu· 
li v a. 

§ 3.0 A !!~!'la !érrc~ !'rr~Cic~=!a !:orá Ccsl'2oda Co. 
rede ferroviãrie a que j:lt-rt~:'lce. 

§ 4.0 As rc:!ovias S!.lbs!i!::tivas de lir.h<!S ~érr!!as le· 
~era!s re::c~hecic!:!.~en!9 a~::econõ:nlcas, q·~ando niio in· 
t~~re:1t~s do ;:i:!~o !'\:l:!c:-:~; d~ Vi~'iGO, !~r5o s~a co:-:ser
vet;~o a cargo dos ó:g~os ro:c\.-iédos e~:a:u~!:;. 

Ar:. 15. A' j':Ji:o t!o Cor:s'.llho Rot!~v't:io :..:c:::on:!.!, 
os =~tt!d:~ do A:-n::!ZO~:!s. Paré ~ A':re pC':crão cc!ic;::~ 
s~ó ~c~ (:·~: ~c; c':~~o) Ce ~:J! ~cce::~ r.o i=•.:r'~o ~c:~
v:t·:~ ::t-::c~:! c:n :~\·t-s~i~~ii~-:)5 '!~:~:i c:-l c:.:~~c:-: v::l~, 
~:-.·::::~ €: ~e·-.:-.rr.~s Cca ~"~"":~?o~:e C'.J r:':'i. l~~:::c.;;C·~s C:~ 
:~·:'~:"'!'.:~·::.;~·:-s. t"-;t:c:·~s>.·e. nt::~~ ~·:;'":":o ~ast;, ~~:.:a·~
.;~~t:. -..:·:-:"".1:0. 

Pa:-ág~afo :::nico. Os i~·.'~·s:i:':"lcr.tc~ rcJori:o~ r:~s~o 
P.rligt' ccvcrr,o ::cr prcvi:~:n-.::1:c n;::rov:~cos e pc:;~orior· 
mcn:c lisc~!!::ac!os pE':o órsr:o :edc~al OO:T;p:')icn:o do 
se!or o G:Je ::;., ro!erir. 

Art. 15. Du~~n~c os c>:~rc~c:c:; c:& 1~~5 "' i~ee, t,~~ 
(Guntro por ccn:o) c::~ c::o::1s éc o~:i:P. c êcs (•rr::i::cs ro
dovib.~lcs dt:::; :s~3dC!'o clÔ F:.:~=o R:éc·::t::-io ;·:::::or.-~: :;crfo 
c:~:ic:léos r.a co:-:s!:':.:o;:éc, i.ic:::oiio, pit·.·i;nc~~~~;~j~s c ins-
!a,::ç3es c!o acróc!~OJ"''OS é",...c .... o··•cs ·rr.c!•·'!":\'"" ,_ ~,..,..,.,.o-• , •• • ..... , ... • • 1 • w.;.)o .,. ,..,,, c.w-•t.., ., 

rodov1ârroz. ~ ,,o, :n~p::t:-:tcvr•o c ~a:"lc:.::;,;::o écs ~i:;tc:r:~:; 
de ::ca:.:r<!~';:t é:ts o;:>o:aç0es ée ;:'õC'tcçr:o no vúo. 

P:trl!g:-nfo único. A pcrcc"'!::!r.:t!i:1 r!..'·~~;C:! n::~~~ 3r
!igo ~cHá e~lico~: pci~s é~,:~.os c~;,:c~c:1~~~ 'J~ : ... ·:n;~tôrio 
Ca A:io~:.!u:!cn, éi~e!cmca:; OIJ :"i'~CÚ!'i!C cc::v·~:"io ccr:1 c:; 
Ez:cc!os. 

Art. 17. Compete :o Cc~::::':::t:nc:-:!., ;~:::ic~:!: ~t' ::;
!r~das Cc Ro!!élgc,-. fisc=:ti::or ~ c;:':ic~ç~o cio:; r':'c:.:rscs Co 
Fundo Ro~ovi~:-io !'!~c:o:1rt! d!s!ri':'..!:do:; ~~~ :::~::~'::'~ c c:~. 
trilo fcdcr~l. o :tos órp~O!~ rC'r1c"·i:.1r:o~ P~:::':'~~:!i~ c rever
no:~ do.i ll:rriiO:io:. fh:c:tH,·:1r. :;c::n il~cj·.1i:.'J t!o;.' ':c":~!}~,: c;:IC 
l':lh.!llt!t! cxo:cor ~ L~·,t;;,, o nn!it•nr.~'" '''"' r"·C"•rr•"' ,lo ,.. • .. • ' .- ..... ,....... ,.~_.,., .. • • .,., ,j ... 

rundc Rodovittrio ~~::o:-'al c:s!ri~~:t::~s ~os ::·.:~:'=:·~;o:;. 

§ 1.0 Ern C2C'0 c~ ir·~...,u·~·:d.,~:'\ O'\~ ""'"~:,.."' ... ·':o co-
rccursos Co Fur.r:; fi"~ov·J·~-rio ·~~··~~c~~~··"~::::~; ... ~::;:;.s ....... ~ 

.. .. ... ,, ....... ·"'· ...... --- -- !,.o-.,) 

Es~ac'cs e Distrito F'?Ceral c·~ ;,a ::sc:~::a;5c C'':e·c·:a pc
los :=s!zC:os so~re cs ~ .. ·::;~i~:~iCts, no ~c~:-r.c c:~s~·~ n~!;~::, 
ca~ ... ao Cor:~e!ho Rodcviá:-ic ~acio:1ol t!e:c~:-:~a!" a :c· 
te~ç~o · ~:-cve~t:'l3 ~:s ~~c~as c~ ::;~a ~cs~e:-.::;·;o. :-;cs t·~:--
1":105 da lcgis!.:ç~o vl.:enlc. 

§ 2.0 Em c:1so de i~rc::.::criêadc r.a i:!::::c:!ção Co~ 
rccu~sos c!o Fu~do Ro::!ovif!r!o i\!::c!o:"!a! cl:;:~::r..::cos ::os 
rvic:'licic;os ca~e ao CC:1Se!~O f\oéoviãrio r'c.ct:n:!l in':'Ci:!n
te com~nicaçuo do órg.!o rc::!o;•!á~lo ·es:a·:lu:!r, éo Govcrr.o 
Co Tern:óiio ou Co Dc~3:-~~;··H:•::!o :-\~c::::t~ct Ce =~!":!:::::; da 
nod\\~orn, dt't~:-r:-:ir.:lr a r~~:~ç~o orcv~~~iv:1 C:ls ~uc:::!j cu 
sua suspensão, ~os !~ri"los C c. i c~ izla c E o c~ viccr. 

t' - • ... 

§ 3.0 A s::spcnsiio C::!~ q:.:o!é:s co~ :::s:<!écs. !:>::::~:to 
Fodert!J e ; .. ~~nic!~~os que v:e~ ~-!:~r ce:·~r~:~.:1C~ c·~:o C:;t
sclho Rt>dcviârio i\acion:!l ~ero:!u;:::rá :.::~ c;:.:c sc;::'n \:Cf'· 
s.i~~:-aC:ts s:!i:.~:t~lr!::: r:!=i J:r~·;;~~~=:~5 o~c~:1~::~ r.C' :~·: -
tido de co:'rir,lr os :ric~~!ar~=~~:!i c;:.:•.:- !h!' r.:~:.iv:!·~~,. 

Art. 1S. Os :::s:ac!cs ~ o o:strito ;='tJCcr~! Ccs~i~~:-~.:. 
ob:-:~a:o:-iamch:·:. C:::s C'JO:é:s Co ~~n:o RcC:·:~t::c :;.!.::c
:'1a! q~e cc~sUtu:rc:n Sua ~~·c~H:. ·:c~ (::c: ;-c~ cc::::'~ 
p:Ha t~!ic~ç!!~ cm ro~ovigs Co r:~r:o i\:clc:--:~! Ca \,.::-!ç:"·c 
:1os re:s~ec!ivcs tcrii!~:""i:>s. d~ acerCo cc:;, ~ o:c::·:.;.:· c·.:
borado psio D~:R e a;:~~·.·r.-:!o p~!o C::'!:':!:;;~ ~·:::·.-:~~:!o 
Nacicn:!: e rnedi~n:e c~:-:di;~~s ~:xac:s ~~' ~~::":'".c~ C~· 
c cor de e coi.lpiO;:"Ji:so.s ~ ~=r-sr:: :::~~c~r~:.::!: coi.i o :·:·~ar· 
!emento i\acior.al és !:s!~a:a~ de 2c::~:;:e:":'l. 

Art. 19. FiC3i.l revo;~Cos o. § ~.0 do ~r::GO ~.0 , a"
!lgos 6.0 , i.0 , ô.0 , 1 O, 11, ~ 6 e 17 c:: Lei n.0 ~ • .:s::, c c 
5 da novembro de 1 9íi4. 

kt. 20. Este !Jecre!o-:cl er.trará e:":'l vigor e:"1 ::-~!· 
rneiro de janeiro de i 9G7, sendo revogac!:!S te::! as as dls
;.'Osições cm con:~ério. 

H. C:!!i:c!!o Sr~nco PrcsiC:en:e da P.~;::;b!ica. 

f,H~r3 3 ~~gi:;l:!r;f:o do l~f)C~!o ú~!co sc!:'~t' 1::~:-::ic:t:-:!!'s 
e c:~~t:~li\'c;s Hq·.:idos e ~=~.~ses, ':' ~~.:! C'J~·=~ 

~rc·:!dS::-:::i:::s 
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0 !.i:l~o~os :1 que :!:C rcfe:~c o D.::c:e:tc·loi n.0 61, do 
~1 ..:1~ r.o·:e:r.11Jro de 1 O Só, t t::1i!io tic.:.:i:-.~rã: 

1 - &% (oito ;:cr ce:1:o) ;::ar2 ::u::-.c:::o éo ca~·!!.::l 
:!:ocl.:;l d.1 F\.::tlc Fc::ovlMia Federal S. A., :::5 o cxercic!o 
de ~Si1, inc:usiv;;: 

11 -- 12 5% {co:~.a c rnoio por cen:o) 17-ara a~r.~t:~.tc 
co c.:1;:i:.:~l s~ci::l ca ?.:::rólco B;.asiici;o S. A. - PETRO· 
6RAS; 

111 - 39,5% (:rinta c nove e meio por co:-.:o) .ao Da· 
t:ar:ar..on:o N<:cio:::tl C:e Est:a~s de Ro.:iaoam; · 

IV - 32~/ (trlõ113 o dois t~or cer,to) aos Esladcs o ::o 
Di~!;ito Fcd.:;r,ll; 

v - a~~;,)(cit;, por ccn!o) aos M:.micipl.::s. 

§ 1. 0 Jl dis!rlbuiçllo d:ls parcelas é::sti::sc!3s, é o 
::~co:do oom Q disi':;sto nos i:ens IV o V ccs!c artlso, t:cr. 
Es4ados, o:!'i!:\to Fede:al e r-.!t::1jcip:os, S~iá c.~e;ueda ~S· 
:-und.J o critMos 1ixados no artigo 53 c2. Lei n.~ 2.C04 
~o s c<: ou:o.:bro cc 1953, e r.o c:rtlgo 3 do Decreto n.0 

i. 37:l·A, do 11 c! o scte:nbro c e 1952. 
§ 2." No c.:::o do Ols!ri:o Federal e: ele ::s:c:cos q:.:.:; 

r.::o s~ s;,!Jdiviéc:r. e:m :-,:ur.i.:::pios, sar~ 2cresci~~ .ii cc:a 
~ue- ih~.s co;.;bc:r a parcc~!a~cm cor;cspc~Ce::!e aos :\~u~i
cij:)ios. 

Ar:. 2.0 As p3:-ce!ss C~sti:-J~êas .:o Dtpé::t:lr:-.ê.r:tú 
N:;:i~r:.?.! c~ Es::-~.:::.s de RcC:r;gc·r.-:, Es~::Cos, Dis!:!t;; t=:
ócral c ~.1ur.ici;:ics. tc!a!•~~~o. cor.forn:a c:s~=3to ncs 
i:~ns :n, ·lv e v Co a:tig·o 1.0 dcs:e dc~r6!o-:~i, 79,5~0 
(se:cn:: e r.o·~c c meio por can:c) da ura;;::.da~il" ;Jrc
\'~r~;cr.:e Co Jmpc~:o ún!co s:r=re ::J~:;!icantcs c com~;..!.
tivcis 1Zqu1dos c s~sosos, co~stituir!o o Fundo ríocoviá:lc 
N.ecio:-.a:. qüc sar2.. õplicaCo a:n p:-cg~:i:'l!:.S rc~ovii::!os te
ceral!:>, e-staduais e mur.lci;::::~l::i, ncs termos êa tesls;tç~o 
cm vigor. 

Ar!. 3.0 As :ece::as p:-o::a;,ientes da ::-~cc~Ctç~.o Co 
lm;:oslo único : o;uo se r.:~e~a este Decr.:to-!ei ser:.o C:l:~
ria:n;:n:c rccoihidas pelas Aif~:1dcgas, fl.·:csss de Reno:~s, 
R_,cebodoric:s, Co:e:orias o Re:lr.arias, ao Banco óo Brasil 
S. A. mediante suia. 

§ 1.0 De ca:i:~ recolhir.:.::n:o pelas cst::ções arrecada
coras, nos termos deste artl;o, o Banco do Bi<:sil S. A. 
cr~di:a:-â: 

I - a pcrcr.:l!agcm per:ancer:te ao Fco:do Rodovlâ· 
ri.J l'.::lcion~l. r.or. ~.:;;mos do o:::tigo ant.:~1or, à ccnta o cr
,:,;m c!o Ocp::•la:nl'r.to Nncion:~! do Emr:1d:1:: d.:: Rod:.oom, 
r-ar" !~l!r c!i:~~ub,:;.;io d:a ~l!!Jt:i~t~.> fonnn: 

a) Departamento Nr.ci.:in:.l de Es:rnda:; do Rodaaom 
35,5/79,5 

::>) Estados e Dist~ito Federal - :32,0/79,5. 
c) Mcnici::-:os - 8,0/;'!l,S. 
11 - a per.::entag;:;m ;;a~:.::r.cantc a Rade Ferrovlt.rla 

Fede:::.: à co:-.la ;:: or.::c:n ces•a. 
III - a p.:~.::cr.ta!ja:n per:ancente à P.:::rõ!cp Brasi

leiro S. A. - PC:TR03RAS, .a ecn:a e ord.;:n ce~ta. 

§ !::.0 os r~:ol:-:!:ncr~:c:i. E::r. ~SS7 •. co !~~-=-~to Cn!co 
sobro co:::bi;s!fve:s e ~~=:-i:1can:~s. co:-rcsti0:1~en!éS às 
0;1craçõcs ei~t::ac!as no cxc~cl::lo do , !lõ5, ::eve:~o ser 
c:o~C!:J.:~l:s à cc:u.:: C:l ?.~ac Ferrcv::rla. FcCe:cl S. A. G do 
Dnp:u::~mcn:c> l'!<tcionr.l de ê:otrod:•s de Roi:i.:;i;or.i, seour.co 
c. t:ri:.·:rio lix;:rlo no par;'•qr.&lo ~.0 no nrli!JO 3." da Loi' n.0 

J;.4!):!, cJLJ 5 Uü r.OV-..;111Urü tlc ] ~(;..~. 

* ., 0 Os roco!~1irr.o:uos co lmpc::t::t' único ::::.brü 
~c:r.bu~trveis c ::.;!:l~i~:.:a:-:tcs. coiras~wr.c.~f'.:es às c;;.:-~:~
.:,0\ls s~::lorcinadas ao l:õ'l;.:.s:o ú:1lco C:o!:::icc pe:::s ::ii
c::o:és co Dc.:~;;;:o n.0 6:JASS, C:e 13 ca rn~r;o. c.: ~::57, 
C!!v::::~::o !;.C: cre:::!atcs &. cc:--.:a d:. ?~t~Ct!a:; 5i.::s::êi:o ~-A. 
- Pé7F:OEF.t.:., rt~dc Ferrov~ãriz. FeCcr.:li, c DG~~:ta~dn· 
lO t.:acion.ll C:c Es:r:~C::l!: de no~~,;c:n segun::o O .cri:.:r,o 

fi;.;ado i·O n:ti:;c 3.0 de D:.c:·::t·j·Jcd n.~ õ1, Co 21 éa r.c
v.:::.·.b:c de ,19Sô. 

Arl. 4.0 A pr.rtir de 1.c c;c j::ne:ro d·~ iS72, a ;.::.r
cela d.: racvita CtJ c.~e ~:~:~ \l ;!i;i:l i, .:!o a:::~o 1.° C ~:,~e 
O~crctc·:êi !.t~r~ l:1co:~o:~C:a üO Fu:-.co E::::,·:;ádo ~~~
cicr.3! q~.:c, a partir de c~tbo, ~t:rá C-:i~s:::~:::::> ~c~ é7,5 
(cl::::r.:a c sútc o múio' p::r c.::::o) c!a ~rrce<:.:<..(~O co 1~:
põsto único ::.!:lic lub:i!ic::.:-.:~s c ccr::~~$!iveis ·!!G-.si!os o 
(Jnsosos, o cujL! distrlbuiçào ~:cará all~rõ:a para: 

n) Oú;>u:amar.:o Nc;clc;;al de Es:radas c& Roda-
gem - 47,5/57,5. 

b) Es:ndos e Dis:ri:o Fe:deral - ;;;2,0/67,5. 
c) Munic!pios - 8,0/õ7,5. 

Arl. 5.0 Os ar:i:;os 12 (: 13 C:o DecrG:O·te:l n.0 e:, c;, 
21 da nov.::mbro do 1!;.;6, ;>::se:lrlío a ler a ::c:;u:n:e :<:· 
d:;ção: 

.. Art. 12. Os E's~aéos c Di~::-i~o ra=e:;li ~-:, 
rccc~ero as suas cot~s C:; fL.:r.Co Ro:c·,:;.:-::l 
Nacional, apés =~:r,J:-,zt:-r:.:-.c.:n ç.era~.:c: :\l::.s co 
Fu~do fiodo·:is:io 1\sc!o:is.i ;:c~ in:!l::::l-::!o C:os 
órgãos exact.:ivos .:::. Dr:;.::.::.;;;::::-;:-;, Ne:ci:::::.l 
Ce Es:rac!ss do RoC.r.ca:n, é. di:s:!:"':~ç~o e t~:::a
ç!lo, nos termcs e ccr.=içcas ca !c;is!li;;_,o vi
gante, dos ri!cursos cesse Fu~aco. 

. § 1.0 Paia e en:~a!;a c::.s ::o:::s n::r:n;;-,:.:s 
:::o s~gu::do trir.1es::a Sé:ril exi:;::::. ::.;&:;-, co c:..::o
pr!ro1cr,:o c!as o!:lr:;.:.~Oes a ~..:e s.: :c~.:~e 6!.:~ 
ar'' o a ·-·eser':•- .... o c- ..... .:a-e:·· ...... s C·r:=o ... 

.1~ ! • • C.rJo • ·~~:~ \J '-'•~ o ii ·~· .. ~:~·~ ,::.--~ 
rodovH'inos es.a ... -.:..s ~ara c e>.c:. -·-·c, ..,_o ... -
par,haC:ü do piano Ce ~~!::.3~!o C.:s co~as ~:-a· 
vistas do Funco no::.jviári.J :.:::c:;;:-.al :::: ic:r::z. 
do àisposto na Zog;:::~~t;.:; :c :::r.:.: sc::G r.Wi· 
rr.as gerais de di:eito :i::ar.c!l!:o ;:a:a e:a:o~a
çào e ccr.:rc!e dos c:ça~e;;:::s e b:.:::::;o!;. :a 
Un!Ao, dos Es:aócs, cos :J..:nicij)ics e c:~ i:i:s· 
tri:o Federal. 

§ 2.0 Paia a entrega ê:ls ·cc~as re:e-r~:-.:es 
20 te:-ceiro t~!:::os:ie s~iá ex!; iéa, a:tê::-: d~ .::.:::1-
primento das o!>:igações a ~~a se n:i:::.:l c~te 
artigo, a n;m:se:::a;~c da pc~:n.::::c::::..::o re;a. 
tõrio das ativld.::Ces c~s C:~!cs ·~~:·.-:±r::s. no 
exc:crcio ar.terio:, tccrr.?s~~=-~\) Cc ~cm:::-.s::::
tivo c~ exe::J~ão do crça:7.S:lt.:l e Cc, p·:.:!.~.J .:a 
aplicação c!::s c.::::s co F:.:::.:lo Rccov:;r:o 11.::.
cional r.o rof~:iC~ c:\orcici.:>. 

••§ :J.u O:, (;:;:.:do~• ,~ Di~~ftilo Fc,,,:,,r,1: ,h~

\'OrftO :llond~r :~:; 1.!:\l!jé:-:~i~l!.i :o:r:~~!.u.!~!:~ c.o::! 
bnse ne!:to artigo c ~.::.:;,;:;:s!cs a ~=s c;::;:J:!a 
dispositivos Ca :~s:s:a;~o v;ç:e:-::~. co;.!:tJ :a 
60 dias da c:é::ciz c r. rt:~~e:::~~a fc:::-:!.:.:; t:::,. 

"§ ~.0 A ino::~erv=::~::. ccs ;:.:ê.:c·,; :: .::;.:~ 
se. re!ere os p:::á;:.::fos :;::;.;;i.::.·cs, s::1·: s.: 
prorrcQac!os s c:;!ã::o dv Cc:1sç .. ;o ~c:-:\::;,!) 
N.:cion2i, c!\:te:'r.";l:-:a:á ra:~::;Ao :;..tc~:i:::.:. .:as 
co:as a serem c:s:ribuicas. 

"Art. 13. Os r-.:unic~ios· só rc.:e::e:l::: as 
suas cotas do ::~:i:::J F\:l:::ovit:-io ~sckm:i .!::os 
damcns!rarúõTl j)C:r.:.:::e cs c;~Z..os as:.;.:..:;;.:: i! 
covernos dos T ~:ritCiios. ~ c~s~:::a:;:,;.~ ~ t..;u· 
cnç:'lo, no5 termo:'# c cOih.iiç~c: ci:t ic~:'.i.:·~~~o 
VÍI),:ntu tio:~ hH:ua:~o~~ tt~".:.;l rw~~.!o 1.):~:·.: ·~·'"'J;, 
o~ mc~n\::1~ ~r~.:4J:; ü rc~p~~:iv.l!. ~.m:.:\o~·~: ~:~·· 
v:s:as no ::rt.co .z:nh;::o:. 

••§ 1.o c c~~~r:~:-::.:~:o ~::.::v:-.::.1 c., :s
tra:as ~a Ro:iE.~~:':i ~:.::-..;;:.:tá ~ . .-~:z::-:~:::: .:.~s 
J~,~t..ni\:ipi~s Q:i c:;:.:.::. C-:; F' ..;.~=u ;:.:c:.::,; . .i::,:, ~-:..· 
cionz.l. ~;=,ts cs C~,;~cs r.:.:.:v:.:.::.=~ ~s::..:..:::~ ~ 
gcvernos cos '"i"~rr;:.:.:los C,j:':'",ur •• :a:~::-. c c;..;~-
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Art. •1.0 O rtc-:.•-:n:c Dccrc!o-lci c:n:rarfl cm v:uor na 
,l;il:l do ~U:'I ruhii.~:I'::ÍO, rCIIO:Jal'l03 (I Dccrc!o·Lol n. I, 14 
('), d•l 10 de j:m.:iro do 1~~~ c a:; tli::[)o:>içõcs e:m con· 
lli\IÍ•'· 

A. Cu:~:;, c !;i!va - 1'11:::ioknlo c1.1 llo•pill•lk,.,, 

(l;:c~;:;ro.!..::t N.0 :l3= - DE. & DE SETI:M!:RO DE 1!lC9 

. t.l:,;ôl 3 rc.:::ç!\o (!o ::rli;o 10 c!o l:il':c:r.lo-Lci n.0 51, do . 
21 cic novcm!l:o c:!c 1 !i6G 

Os Minis::os d3 M:uinha da Guerra, do Exército o da 
/\I"IC•náu:ic:l Nililar, us;:ndo das alribu:çees que lhes con· 
fcril o arlig;:» 1.0 do A:o lns:itt:cional n.0 12, do 31 do 
:l:i.JSIO de ~9S!l, combinado co;;'l o § 1.0 c!o arligo 2.0 cio 
Ato lnsli:uc';onal n.0 5, de 13 de dezembro do Hlô8, de
c:c:am: 

MI. 1.0 O ar:igo 10 é:o Decre:o'-lei n.0 61, de 21 de 
novcr.obro (.c 19ô5, passa a vigorar com a scguin:e reda· 
Ç~\1: 

.A.rt. 10. Poderá silr conccdidõl isenç~o ~s 
!::;;::or:o~ C:: i::l~Citação e sobie prod1:tos induS
:ri.::.t:zac;jS ãs n:atér[ss"Prfi1J.e:&<e'a·os ;:>r~c:os de 
su:1 ttzr.!.fCi:nz.;ão, !r:ii::ados, peias ir:Gústriais 
pctroc;~:r.-:ic~s r.a exc:::.:ç~o c!c projetes ap:cvaccs 
pc~o:; é;ri~O::; gov~rr.~::-:cn~t:i'; respon:;:!yeis J'e!a 
pc!:::ca Cc ~a::~n\•o!;:!:::é:r,!o do setor pe:roqui:::i
co, :r.ac::~r.:a ;-;r~v:s :ccc~endação êos érgãos 
i.:dllrr.ls I!J. po!iti:a ce p:ccl:.tçl!o ou d~ preços. 

?~r~:;;:.!cs Cnic;). A isençéo de que ~r&!a 
c-s:& 3r:lgc será concadl.:ls pelo Minis:ro C:a 
Fc:zenc!a qua o::virã: 

õ) o Ccn:;:::Jho Nacic~o:l de Pa!r6leo: 
I - C!Uãnc!o sa :ra~ar ds.quelas matérias-pri

m:~:: c produtos básicos ou prim::ios, respec:i· 
w:mcnte u:mzados c ;:>roa::zic!os peias indústri:~s 
r.c:~":;u:mic3s, quo têm origem no a;:>rcveita· 
mcnio do ~ás nz.:ur~:. êos produtos o s::~pro
C:~.;:os co gás r.at:::31 c do patrólco da poço ou 
c:!o óleo de xisto (na;:as e gasóleos, gases rcsl· 
c!uals e resíduos de ;~ctróleo); 

11 - qu;;.:'ldo se tralat ce ;:>rociutos b~sicos 
ou prir.:~rios (e darr.als matérias-primas do pro
cesso) .a saus produtos de transfcrmaç!o, rcs
pcctiv:i::~en:a~ utmza::os e ;:>reduzidos ;:>elas in
dustrias ;:circquirnicas qa:e .tem origem na in
dus:ril!lia;io . c!os se;:.tintos produtos: eteno 
{eti(eno), prc:Jcno (;JrO?ilcno), ljutenos (butile· 
nos), é:!no :acctlieno). benzeno, :orueno, xilenos 
(or:o, m.:::a o jla:a-xileno) naf:aleno, hidrogê:~io 
e rr.!stu:as de hidr::lJâ:'lic c rnO:lóxido de carbo
no· gas cc s!:oto:e), rnet~:1ol e amoníaco: 

b) o Conselho de Politica Adu:~neira. 
qu::mdo se tratar de produtos importados exclui
dos c! a~ hi;:>6tesas p:avis:as na letra "a". 

Arl 2.0 Este Decreto-Lei entrará cm vigor na data 
c!c sua pll~:lcaç~o. revogad~ as disposições em con· 
trdrló. 

Augusto Ha:.-.:~nn Rodcm:ker Grunowald 
Aurc':lio c!o i..yra Tavarc~ 
Mãrcio C:o So:lZii:l o i'.':el!o 

DECP.l;TO·:.EI·N.• ::S!I - DE 11 OE SETE:I.~BilO C!: 15G9 

r.~::l:C:m a c!c:;li:o:lc;lio p:cvls~ nc :~rti!:JO 16 C:o Dccrclo
Loi a.0 c-;, c!c:.· ::.1 ü: r.:vcr.:~ro c!.l ~!l:S, p:r:~ 3;:.!!:::l::o 
n: ln~rz:s:ru!ur:~ :rercnãutica • c!~ outr:~s provicl!nc!:s 

Os Ministres d<l Marinh:: d3 Guerra, do Exército c <!:1 
Acro::~utica tl.ili:.:.r, usw"ldo dc.s atrilluiç:Oes que lhes con-

fote· I) ?.rtioo 1.0 c!o ,'\:o ln!i!i:ucicr .. ,r r..c. i2, do 31 d~ 
:~no~lo do 1!)5!1, ct~m~,;r,:~·~o te.:;; o ~ 1.0 c!c, :ut;r;o 2.G do 
,\:o ln::tilueionol n." 5, de 13 do t!::zr.:r::~iro .dt~ l:l~C:. 

Cor.:;itlcr:'mdo n n•;r.o:::::irl:••l.:: dr.l :..:;:,t;tpl:::r :, c;,ccu~:,, 
c!o r:ano NiJt:iu:~:rl tltJ Vi: a•;•~ o uu 1r,c:ua:u· .:•c c:,::.t~n·Jt,i·l:· 
tn:u,:u t!:a in:::a·:,:,truiut&: ~l':iC..r.!s•~l:c.:J, :.a fn•. '~:J :..~1i'.f:,,•;r 
it:; cx:!IC:nciói:: IO::cn:cóJ:: rcqu:.rit!ao;. r•;;!:. cvc.:u';-0:0 C:a ;.v.::-
ç!lo, docrc::1m: · 

. Art. 1.° Fica mantida, :~ pa::ir ele 1570, a é:as:ina'(lo 
"·de 4% (qualro por cen:o) das c;uotas do Fu:1éo F.o:o~::i

rio pertcnc::r.le ao Oe;>artamen:o Nacional do ·Ewaca:o 
de Ro:J:a::~em o aos órgãos rodov!t.r.i\)s ccs E1.:a~os C:) 

Ols!ri:o Focara!, prevista no art:oo ,6 do Oacre:c-:..ei n. &~ 
de 2i de novcr::oro cie 1 9SS, pa:a ap!!c<:çã:: na cons:~;;
çfo, melho:i:l, pa•li:nen:açõcs e. ins:iala;õcs de aoré:!rc
mos, zeropor:os, inclusive em ;;;co~sos rcc!~v!á.::os e r.;a 
imp!an:aç~o e manulenç:::o dos sis:emas ca segurança das 
operações de pro:eção ao v6o. 

Art. 2.0 Os rec:.:rsos co:respo~±'nies à ;::er::o:::a:;ern 
de q::e :ra!a o artl;o an:c::ior ir.:c~::1r~o o F::r.c!o A~r:;•a,. 
rio e serão ap!ic::do~ n:1 exec::çf.o cio ?:ano ::loccviá~;o 
N::~cional, na io:rna cor.s:antc co Dacre:o-Lei n.0 270, ca 
2S de fevereiro de 1Sô7. 

ArJ.. 3.0 O incrso I do § 1.o c!o ar::go S.0 cc !:.:cr;;::;. 
Lei n.G 3<3, de 28 ce de::crnbro de 1&ú7, ::.:::~ra:!o pe:o 
Decreto-Lei n.0 555, de 25 de r.l:l;il C:e 1S~S. pass:: a 
vioorar com a seguin:e ;cdaç~: 

"Art. 3.0 ............................. . 

§ 1.0 ••. : • ••••••••••••••••••••••••••.. 
I - a ;:lcrcanta~cm ~e:1c·ncenta ao F:::-.::o 

Roc:!ov!ârio Nacior:al, r. os t~r:o::cs éo ar:i~o o:::-· 
tcrior, . é3' s:;;ulntc ~;ma: 

I. 1 - à cor.:a e o.réem co Oe;;arlar.icn:o 
Nacional c.!c Es:r.:cas de ?.oc!.;Qa::l, n,E.:/7S.S":, 
pa:a c;str!buiç~o cc~o s.::gue:. 

a) Decar!amen:o Nacional d;, Es::acia é!l 
Ro:asem 37,92/76,8.:~ :' • 

.b) Estados e Distrito Feceral .so,'l'::! 
76,64%: 

c) Municípios - SO/iG,64«;ó. 
l. 2 - à cont;;. e. crccm c!o :.~inis:êrio c!a 

Aoron~utlca, para crédito do Funco berov:arao 
- 2,8Õ/79,5~:· 

Arl 4.0 A:. cR&lSbsições ce:lte Oacrctc-Lei to:çar-sc-
ãb c!ô::vas a partir c!e 1.0 de ja::airo c!e i~7C. . 

Art •. 5.0 Este Oacrato-Lei en\rarã cm vigor ria .•-.. 
da sua publicação, rcvog3das .:s éisp·csi;Ocs em cont':i· 
rio. 

Augusio H::n-.ann tlati;:ma!tcr Grüncwaid 
Aurólio do Lyra T:·;:::cs 
F,1ãr;:io c!e Souz3 e r.~ellc 

DECl'!ETO-I.EI N.0 1.091 - CE 12 DE ~~AnÇC i)E i~7C 

Altera A lc!)is:ai:o rc:lo:tl11:1 ao im_;)OSI~ (!nico ll:~re 
lu~riflc::ntcs c c=-r.:~us:ivcls l!c;::!:ic• e casos::s, e ~.i 

cutrtls p:o·.-:~~r::izs 

O Presidente c:a Rcpl1blica, nc uso és at:::,uiçfo c:.:a 
lhe confere o ~r:iào 55, item 11, da Co::s!i:::i;~.,. c!ecrc:::: 

Art. 1.0 O lmj:o:to único sobro l~::>rl!!c:tntas c co:":":
~us:ivois ':ic;u:~:S~ c (!::.o:ãos. ~ q~:: so r:~'wr.: o .:r:ig:> ~ /' 
do O;,;:rc:o-Lci n. G1, ce 2: \le n::l\'Cl"!lb:o de i S:l~.· 
p:.~s. a v:~c~:l: r.as :!.ik;uu::.s s~;:.;i:~:.!s, ::::~::~~5 se:::-~ 
o·c::s:o C!F, e~:;::es::o em ·moec3 ::.:::io:-:;~1, d3 m::tiac!a ;:~ 
volumo de pe;t:'c!ao !:Jruto: -
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· Gb llc~er~::o r! e rc:r~!eo (GLP) ............... ~ •• r.0,3 
O=:.C\Un.- C:o /,vJ:l':'~tt • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • •• • • • • •• •• :;:$:,,1 
CL:C'rC":.t:-:'=' ~C' /,\í:('!!.o •• • • •• •• • • • • • • • • • • •• •••••• •• ~t9.2 
G.""·O!I:-:.2 J.c~~f"':~~~,·a, ~:ro A • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • ~2,,l. 
G::.:'!nt' Au:o,..c:i,;,, :!;»o 9 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 2.5'3,2 
c~":orc::c:""e e ... Sio:-:n: oU" •••••••••••••• •• • • •• •• •• 13:'.9 
<!''te C':fllsc: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25~,2 
c:(':) c:o~~~·~!!\'PI ••• o •••• I .... : ............... ,I... IS'Cnlo 
ó:e:' t ~::Ori~ico:.,:~:J c:rrp:cs, cornpo!':cs ou en"~lt!· 

\'~' c~:,::r~r!~s .................... , .. .. .. .... • .. • :l~9.0 a 1131,0 
ó!~os .lt:!:tr!~:e:n:cs sJr.;:'les, corr.rosto:: ou C:"'t:lsi· 

\'tiS a ,:a~c! .................... ............... i'O~.G 11 !IG2,3 · 

Ar!. 2.0 O art!s:o 1.0 do Oeere:c-lel n; 31.3, ·de 
~~ c!e c!P::pm!:-:o c!!l 1 Sô7, :ll:crado' oclo Decrc:c-le! n. 555 
f!e 25 d~ a:rn de 1959 c pelo Oocr~!o·te! r.. 6~5. c!n 
g cle iuç~o dt' ; !::59, p~~sa l! vi~crzr com :: :;c~u!n~e 
reê::;.:!o, ~";l~n!iêos cs rcspec!ivos ;:-ar?.~ra~t's: 

"Ar:. 1.0 03 rec!.>l!a ;:rq_vcm!e~:e ce ::rr~
ceêaç~o do · lrr.pos:o ún!co so;,re, r:.::rif!ctr:!::s 
~ co::'!l:-::s:ivcis lic;u!c!os e eas~!;OS l! cue se re
~eic o Decre!o-lci n. 61, ée 2~ ·de :10\;Cr:'lbro ce 
19S5,. a Unii:o c!es!in~râ: 

I - S'ii> (oi:o por cento; p:~ra o Fu:~do Fc
d";·3t do Oesenvo!Vi:r.en!o· Ferro'l!~rlo: 

11 - ~% (oi!o por ct'nlo) psra ::urt)cr.lo do 
ca;,ltal social c!:J Pc!róleo .Brasileiro 'S. A •. ~ 
Pe::o~rás; ·· · 

1!1 - 39,5%. (!rin!a e nove ~e .. Meio por ct·n· 
~o) ao Depz:rta:::er:!o :\acicr.a! c!e. ~s:races c!':l 
Roê:!gem: · • 

IV ~ 32% (trinta c· deis por cci:io} a':ls Es· 
• d ...... ~·· ..... ·.~.~ . ',..... ' ... .a os ~ ao ....,,s •. t.e ~a-..""::!::· . .... ... . . . .:: 

V·- 8% (o!:o por· cer.to)'·~e3' Mcnlciplós: · 
VI - 0,2% (~o!s cl~ci:r.os . por c,r::o) ao 

Y..'.hH:t!ério ées r.~;:;e~ ~ :~~~~:3"··:;;-i:rs tcs;:csn3 
com o ::ss'.lssoro:me:'l!o t!?c::!co rlo · G::~i~c~~ :!-:~ 
Mir.!stro e d3 Secie~oria G~=-~~: eJ:;.teio ~cs r.e:-
v:ços de ~lscat:::n:;ão ·ad:r.!n!stra~iv~ e· ~!iv!ê:J· 
dP.s !écnica:s e cren::~c~:: r.o sgtcr c·: .~i:-era· 
ç;;o; e atencirner:!o dA si!::zç!9:: êe ~:::e;g~nele 
2 critério do murar rl:!~ucla Fas:a; 

VIl - 1,3% (hum e :rês déciP.os ?Or ce~!o) 
20 Deper!amer.~o · ~~c:on:1l Cc 'Prc:!!ç!o W~i:-ter:!: 
:;~ara i:"cremento c!ns a:!vi::eccs G:O:C lhe s!!o 
própriz:s; 

VIII - 1,0% (hum por cen!o' à Comi5siio 
Nacional de Energia Nuc!c~r oarz: a;:~lic::ç~o em 
programas de p'.lsqcisas rc::~c!om!:!ns com mine- · 
rais rz:!:o:!!!vos: 

IX - 2% (dols por cento) ao Ministério da 
Aero:'l~u!ica. a sere:n ::plicados na execuçilo l!o 
p:~no .Aero\'iá:-io Nac:cnat". 

Art 3.o O ~ 1.o do :!!rliço 3.0 do Oecrelo-tel n. 343, 
fica ac:cscenl::l!o t!o5 scs!J!n!es ilens: 

••§ "!.o •••••••••••• .. ·····~··········~:·: •• 
VI - a percen::~gem pcr:elieente ~ Comls

sl!o l':ac!~:'e~ :!~ Ci::~r.!! Nuclear,'·.~ ~c::~~ C c~
dem êa~!:e:~ ,;u!:!r~ul~: 

: I 
Vil -.a ee·cer::t"çem ;::er!enccr:!o ~o ~!n!s-. 

tér:o , c:!6 A'.!:-o:t.-.:t!'::!. = cer.~r. e .o:'d~m do ·~·:. 
r:lstro ce Es:aco, ;::J::ra cré:lito do Fun::lo Ae:o
vi~rio". · 

t.~!. '-.0 O ar:!:;o ,~. i:-::~ 11 d:1 lei n. <:.<52, c!e 
5 ~c- nova:n!:)~o c, ~ ~~<. !:ca n:resei~o d:a sc;t:l:'l~a ~.llr.?;:: 

sena l!:mlno:n:c c c! o gãs uqu~!~i:o ce pe::ólco, · 
cquiva!c:-:!c a 5% (cinco por cer:!o), c!c~:ir:at!a ·a: 
a:ri!:lulr. recursos à Pc:rólco Sr:!s!'ciro S. A. -· 
Pc!robrf:s, 3 :i:u:o do con:~i~u:~ão c::,c:::JI a. 
ser ICVê!C:a à con!.:l c!c roser'ln, p.:~= ~:-::r:t!or a 
arnortlz::.ção de .lnv~::mcn:os crn oc1c,.:i~tls de· 
nov:Js. rcsorv:~s r.:cionais c!c piJ!rólco !lr:.::o. 

.· . ·. Ar!. 5.0 ~~c);C~çreto-Lei ~nrrarâ cm vioor IJ ~a~:lr: 
d
1 
~ ~-0 .de m~lo dc':;~~9t.~ovo.;adl!s ns c!isoosiçü~s. cm con-
~~ ' . ' 

Emll!o G. M~l!lea - Presldcnlo c1a Rcpríblica. 
Jo:~ó FhMo ?écoru 
t .. ~:!riO O:z~id .,.r.t::c~:za 
r.1~rclo C:o So!.:::! c r.:c!lo 
1\n:C.::lo D!:Js lei!-:: .!ún!or 
·João F'::u!o C:os ~eis Vclioso 

DECr!ETO-t.!:l N. 1.1~5 -·:OE 9 o:; o::zE:·JE!RO. OE 1971 

O~ nov:~ rcd:~çiio z;o _§ 3.o· do :Jr!i~o 1.0 , do Deerc!o-l..cl 
n.0 61. r>., 'c!e 21··~~ noverr.:,ro C:o 1Z~S 

• · O Vicc-Prcsidcn!e da ?.epú~licn, no cxrrcrcio do c:ueo 
rle _"Presidente da R~pli~iic:J; us.:nd? das :!!r1b:.:!çt:~s Cj~o 
!ll!!· c:o::!ere .o ar:.!so 55, i!cm 11, da Cons!!:;;!çi!c, ·c!ecrc!a: 

':''·Art;'1.0 O ~ z.o, C:o •ar:igo í." c!o D~c~o:c:-T.el n. 61, 
c!e 21. ele novc:nb~o C:e :1SS6,. passP. a viac•ar' co:n 3 s~ 
g·~int~ ;.redaçi!o: . · · · · · · ' 

·· .••§· 3.-o:o~ A. !!r:1 de ai:.,:s~ar as ·e~tcu'6~::!~ ·.:!~:\-
é3s'·nast0...,··e:-Ue0 :S r.eCê-ssida~~s ·f:::~":':!~:!s c~ 
" • ·~ ...... • "' • ' ,._ .. •:-a~• . • '!""» ..-,.. -:...,,... ...... ~ S.U p, ... .l::'-:am~ Cw 1r~ ............ es O r-O~. -· ... •w• • 

vo p~~::~ · Ri:a:-l:-ta~ cm ':!:é ~-.:::·;r.t~ ;:~~ c·::'\·~· 
(~Õ% ), ~i~!::~c~~a:r:~n~c ~ .. :tJ~~:::"':~ :': ::':~::-::· 
çé~s s~~or::.:s :::r:v;sl:!s r.o a~!!gc 3.0 ·~~s:':' De· 
cr:e::-Loi·\ 

Art. 2.0 Es!e D!rer~!o-t~J' Nl!::rá cm vigor r.a ca:n 
c!;:. sua p:.:blicaçlio, re\'c;a~as as dispcs!çOos c~ co:~:~;r!e. 

l .. t:su~fo H:r.::::o::: rttecmo:c~: Grtir:t;•:::tid - Vice-F:C'si:!eJ'l·: 
te da n~púc::ca. ' 
Antõ::lo De:~;::'l ~et!o. 

: .. ~trio 03•1Id A::~:e::za. 
Ar.:6n!o Dias Lei:c J:!::lor. 
Jo5o Paulo. d::ls neis Vel!cso. 

DECRêTO·!.EI ~~. 1.220 - OE 15 Dê MAIO ~~ 1~72 

f•ltern 11 rcc!:..,..'!o do artiso· 6.0 do D::c~~:~-tel n.° C1 (•~), 
de 21 de r:ovem~ro de 1~GS 

O Presicen:e c!a !!:e:-:.i~l!ca, :.:s::ndo r!a atri!::>ulção cue 
:hc confere o artigo 55. i!c:m ll, do: Cons:i:t:i~êo, d~c~~ta: 

Art. 1.0 O arilgo s.o do Decreto-lei n. 61, de 2~ de· 
novc::'lbrc de , 956, p::~s::l ;:, ter 3 seg.uin:c ~cdaç~o: 

'
4Art. 6.0 As parcelas cor.s~an:es ~:Is lc:ras • · 

"c" e "e" do i!o:":'l 11, ::r::go 13 t!:: lei r:. l..t.52, 
do 5 t!e novcmb:o ce 7~S(, u:-na vez p:c.,emon:c· 
a:cr.c!i~3S as su:s nr::~ii~3C~s. te::io c:; s-::.:s s3:. 
dcs inco:o-~C:':!~':ls à o.::~ct! "h .. =o rc'~:oic!~ i:~m, 
a critério do Conselho 1'\acl:mal do Po:•:::co". 

t•~ '1. le~. :."':. !='e:: •• ·~,c~. ~!;. ~;:-:5. 
( ... l V. LEX. L~g. Fcd. H!~. pt;. 1.i05: ~?~4. ~a,. !1~2. 
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::.\~;o. 
::~·.;:io c. · ~~.::c;:cj - P:~:.id~nla da Rcpúbli:a. 

A:"~!~r.io Di:s Lci!c JL:~lor. 

r.::c;;o:·;·o·t.El ~~.0 1.221 - DC: íS D::: ;,:AIO D~ 1!:72 

;,!ll.'r:t :. rcd.1v!so c!o :~r!i!;O 1.0
, l!em 11, cio De:m:!.:·!..ci 

(•) • ?.' dA ···-··"·'·•o •'c "('57 e cio -·•:.-o r. c st.s • c.;.~J ·"' "" ""...: .... ..: ••• :.,~. .... l... t ""' .. .., 

· 11 ,J ..... d- tc1' n" • '"" (") ~c .:: dA 13, 11cm , :..;r.e::a • , ,. . • ............ • w .., """ 

(J nc.vc~.-,!Jro C:a 1954 

o Prc:;iéJr.tc da ~cpúb!ica, usando d:::. :::.tribuição 
r.~o lho co:'lk·ro o :~r:igo 55, ilom 11, d:::. Co;;:;tituição, 

d.::c:cta: 

Art. 1.o O item 11 do artigo 1.0 éo Decreto-Lei n. 3·:3, 
d.:: 2S do do:cr..bro d3 1967, ~as:;a a lilr a scgu:n:c ro-

é~·;r.o: 

"Art. 1.0 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I t I I I I I I 

1: - S% (cl!o ;::o~ cento) p3ra a Patr6tco 
Brssi;.::iro S/A. - P:õROJ:::.S.S, sendo: 

~) 5'ié (clnco por ct::r.:o) para a:;r.1c~.!o. c:! o. 
C:!jjl:al scc:a: c~ c::-:~~=s:.; 

b) .:,~Q {~rCs per cc;.:c·) pa·~a n;:,:lc:i;lo C::'\ • 

ç~9i:ii :.:'".'".~:. Gc p~sc;:;isa occiógica, ra:acic·r:.;C~s 
:,:;m :'\:!:.;;:-v.:s C:.: ;::H:!;6!ec brt:to r~o tarr:~Crio r.:l
c:o:;a~". 

A~t. 2.0 ,!. ~~!::ea ''i" :::o iierr. U do artigo 1S da Lei 
... ~.-~5~, c: o 5 clu r.~v~:-,1bí"ü C:~ 1 na.;, ~:l~sa a tor a ~c.:-

'u:nt\) rcd.:çr.o: 

''Art. ~3. . .••••......••...........•...• 

11- •••••••••••••••••••••••••••••• o ••• 

i) uma :-aicelél sobra o preço d~ reali:!~ç.:io 
dcs co:'õ'lc:.::;t:viliS :;:;:omc:h·os, do. querosil:'le ilu
minan:a e cio gús t:qua~eilo de pc~róieo, ec;uiva
l.::nto <:. 2t;ó (d::.is por CE::'I!O), C:· ;li nada a a:ribuir 
r~cursos à P.::tr~:co Sr::sileiro S/ A. - P2in0-
BRAS, z :rtu:o c:e· pon:r:~ulç.:o cs~cciai 3 se:- le
vada à conta de rciecrva, iJC:.ra atencer á a:norti
zação do ir:v::s~ir::on~os cm pesquisas pioõ'leiras 
n;, ;;!:~t;,fo:;:r.i.l c.:.:o:inent:.l brasililira c na ex
'' "'~;'iu ílú .~.:.il·• <Si• )\Í5tr,". 

!Ir:. :!" O di~;,o:.ló no:; mliqo:; :.alc;i,uo:. :.l•r{l c:un· 
sicc:oco, n:. fi>:aç!o cos preços de \\:ncJ :10 cons:.:midcr 
dv:; c~r:vaCo::; Co ~e{r6!~o t~bcla~cs ass:m como na C:!
~=-ibi,;l;lo Ca :-ecei:a ;:i~O\''=~ic:1tc êa a;-:eca~aç~o c!o 1::1-
ç.os!o l;:licc so~:e Lc::l!ican~cs e CcmbusHvcis LiCjl.!iCos e 
G.:.::c~cs, a partir ca 1.0 ·ca janeiro de 1973. 

,;~t. b." E<.:o Decre!o·L'-i e:.lr-.rã am v:gor n<: c!.lta 
d~ _se~ pu~Hc:1ção, ravo:;::.des as c!lsposiçõas cm cvn
t;c.n~. 

E~'lio G. t~.:c:::::i - ?rcsicente da República. 
,:.:1!~r.:c Di.Js Lclta JL:nior. 

i:l!C~:::TO :-;.o 70.522 ---" c.: 15 ;:,::; ?.:AtO D~ 1~72 

Rc~uz. 4!~ ;1Hc::;ct:.~ Co i:-::,o:.!o ú::l:a :obre L:.:br:~ic..:~~c~ 
~ ~~:.::J~:~;,,.-:i!: !..ic:u:c!:t~ t: G~::.ü:c~ 

O ?r-:::.::!ci.lC ~:: ~~c~.:;:,::c:1, lJ5::-.Co :!:1 ~tr!bui~:.o c;t:" 
l.1.:! ~..Jr.icrf: o .1n:;;o e1, ::cm III, C:l Ccr:s!ituiçilo ll co ilCOr· 

.:!c c.cm o ~ :..0 c."J <~~!iGO 1." c:c Dcc~~:c.·Lci n. 61, ~9 
21' ~;,. :~·:i·.,.-:·::-,b;o C'=: iSl,G, cc:':i a r.C'/J :.:.::;;çf'ov .:1 ~:..o ~.; 
r\::.:.:e; G C~c:€:C-L'=i n.0 ~ .1E5 (•), C!: S cio Ce::e:r:·.~;ú Cc 
1071, dcc~c:a: 

/,i:. 1.° Ficzr.1 rt.C~::::::t1'l ·t::;";'l :~c·.·~ l::i:-.:a pc:- ccntt;,j 
a~ r.d;q~c:;;.s a,c;t;c ~e ~c:;:rc o :.r:iGO i.0 c!Q :iêcrc~c-L-:i n. 
1 .G!lí, c! c i 2 dG m<:~ç.o é c í:; i O. 

Arl. 2.0 E~!c Qcci~io c..r.!:iú~ e:n v:~~: r.a C~~a C; 
!,t;il p~bl!caçZo, r.:vo~::C:;~ ~s dis;:,c:;lçõe:s em cv~::ã:ic. 

r:mHo G. i./!~~ici - Prc:.lé~r.:o d~ r:.c;~~:::a. 
An~ü:-.io Di::s Leite Jl:r.ior. 

Ci:C~:;TO-Lêl N.0 1.::6.; - D~ 1.0 ::OE ::.A(\ÇO C:! 1!ii3 

t.iocii!iCól, r. o c:ctrcicio ~c 1 Si3, ;; éi~l:i!)·Jlçâo C:! 1-'Cci::~ 
pro·J~nior.~~ da :l!'r(:c~C:üç~o do ;~;:o:!o ú~!:::o $C:::i! lt:· 
br;:ic;:il:~:: e Com:,:.!~~ivciil liq~iiC:o:; ~ G~s:,:os c sobr~ 

Er.crgi:l El&:;ic!l, o dt. oulr:is provi:rt:nci<~s 

O Prasié;::n:e c!a Re;ll1blica, l!Sé:~odo c!a a:rl:.;;lç~o <;~.: 
lhe confere o artigo 55 -:-- i:cm 11, da Co::s:i:uição, de· 
crc:a: 

Art. 1.0 E1:clusiv:.;r.ao.:c no f:;.:crcicio ca iS73, a dis
:r:~,_;ir.!o das rccai:õs pfcv~:-.;é::1:~s Ca :=.::çczdaçLc Co 

' ' ' b L "' .,. L' .. ~ 1:-:-,;:;:.:~~v l.!:"1iCO so rú ":...,:.~~~~n:es :q~.ccs a ~r;s:~cs ·e 
Co :~ç:~~:o ::Jnico sc.:,:ã =:ner~::: ::~;:-;ca, será r.",v::i::::C::, 
~: io:~a cs!ab~Iccid:s ~o~ c~:c Dc::r~:o-~e:: 

1 - & parcc:a Ces!;r.~:!i: eo ~.~lr.!s:&:io é:!s ~·!.:::::.s e 
Er.Grgie: a q~..:c se re!era o i:et'h V! de é.~!!go 1.0 ·C v ~acre::
:..ci :--,.c $43 (•), Cc 28 ~a Caz~rr.:.ro Co i~Si. sc.:\:z:c~!:;· 
C:, pü!o t:c::r~to-Lci n.0 i.C~1 (•), C9 1t Ce r:-:a:;o c;~ 
1 S70, ~s:á. ~u:n~ntada cm ~% (l.!m ;>Oi ce:uv). 

li - a p.:rcc:ia à cr~cm Co t,!:n:st:o C:~~ ~-~~::~s c 
~:-:er:;:;:s.. a que sa refare o a:ti;o 13, § 1.0 , ir.:r3u H&. c:ê: 
Lei n.0 4.ó75 ('), dll 16 ca junt-o éa 1&55, serã a:J:n~~;
taca em 2~ (dois por canto). 

Art. 2.0 ?ara tz:cr f~ce a es!es .a~.:mar.::s s~rãc r::'· 
d;.::!ic!as, e:xclusivDmento no e>:erciclo c!e 19i3. 

1 - C:a 5% (ci;;co por c<:n!o) ;:ara ~<;é (c;::.'l:ro :::=~ 
c~nto) a pa~ce!a éostir.aéa ~o a~r:-.ç~!o Ca c~;Jit.!! c'a 
?a!:-óleo s~asi:~iro S. A. - r=TRC3~AS, a c~c s;: rc:::~ 
a ~:intla "a" do item 11, éo arti~C·1.0 do wa:::;<;~c-Lei :1. 
343, d~ 25 de da::cr::i:l:o cc 1 i;57, a::;e:s::c:n!::·::::: j:la:c 
D,.cre:o-Lci n.0 1.221 ('), c!a iS üil mni.:~ dJ i:l7~. 

li -- .t.s :l'l•::. \ldulo't u :.r•i•• i••" 'c·ll!,t) f••U•t ~,:,• 
(hiul:1 '' t:hH"'' I'''~ •:•.•l:h.') n ·pa11.1~l:1 d···.l:;i.l•'·' ;-, \'h:.,:a .!.1 
E~ETi'O:.lRAS, p1ovi~:il no inci::.J i .::o ~ i." l!o ar:ico 1,: 
c.a Lei n. 4.6iõ, Cc 1ô d3 !:.:r.r.\j Cc 1~55, cc:i"l a rc2::.ç?..~ 
c<.d<: pcio z.r:i;~o 2.0 , do Dccre:c-!..e; n • .: c~~ ("), Cil :.:3 
de 'j:.:nho de 1559. 

Ar!. 3.° Fica o PoC:c:i Exe:L:!i'.'·:) 2.'..:~0~::~~ ~ te:-:-.::.: 
p:-ov:cl:r.cios r.ecessã:i::;s :i :;~..:~ o ~~~in~s:C;iw C~s ~.~!r.:.: 
c !;naig:a uU!ize os rccl.!rsc~ C::~::~r.:as dos 2.L;~e:i:;~ 
t. qwa stJ re:cre cs s.r:iacs 1° e :2° C:a ~c~.;:~:o fv:-~a: · 

a} na cons~rução .Cí= ~rt::os ~ãr:! 1:-:st~:.!.;ão Co 
orgãos e. ins:Huiçées do M!r:is:t:;o em Srss:::::.: 

b) r. a construção c e \;r.::.:.::es r .::.:J::a::!o;,a:s, c::; 
B~asilia, :-ara trai"'sfa:é:'lcia de saus sc:v;\ic.:as: 

c) na construçr.o c!o :1.useu da Tcr:a e da Er.ar=ia 
·e seus ar.exos, em E.~asilia: 

d) cem cnc:l~(;CS C_:.ccr:-c~:r.:s :a rc:t~:ma :C:n!:'l:s
~~a:iv:~ dn Com!ss!:.:J ~~clc:o::.: C:. E::-:~~:~ N~::c:: 
C:0.:2N, de. c::corclo CC:':'I o C.7:::~:tJ r.." 7C.;::.s ("j, c,; 21 c<. 
ju:no Ce ig;2, ba:n conio p:1~a co:"ts::iui~~o .:v Cc:1~ro :~ 

(") V. LEX. Lc~. F'cd., 19Cü, pi;;. 1."f"::;; 1071, tõ!~. ,.C~,; ~~-:-,:, 
p~a. 157. 

---------------------'"*' ___ ,._,., __ IM~HWiiWIIWII ·= ~ 
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.. § s.o Os ê:~cs dicsc! a 1u~:lfi:c:.:1:~s c:!Ii:!E:.d~s 
~::.~ cmb~rc::~0cs r.c.civn~~s ou afrcti:ci"s cc:n t.5 ç,icr
~;;::v.;s d~ L:~néoira b:::~i!~ira, quo c;>::ri:m ri:! r.::-.'úC~
~~' c,1 c:.!:otJgcn1. t:uviai e l:cL!~!:e, !i::~r.1 is.:;:)tos c!c 
1;.:>$:ü d~ G',;e !r:..ta cs!:! le:i. 

§ 7.0 Scmcr.:(; pcc!cr.:o cczar do ~(;nofi:ic, J:i:~vi~
~o p:li:l:Jr.:fo :r.~crior =.::i ~r."ipr.;s:l::; do r.:.v~::a~1::o b:-1-

"i::lS :n.:~ri:~Ctls a fur.cicr.~r pela S~p~:ÍíJtr~i.Cb:ic!a 
\CÍ0:131 ca ~,:é.;inha :,l,:;~c:;n:c - SUfi:..:.~:AM -- (: C,UI'I 

•ar.:::n cm li::h<:~s n:1 n:l\'€:g.açi\o da c<:~O!i:o!:;am, :h.;vl::il o 
cus:ro. 

§ 8.0 A St;;.orin:cn~&:-:ci<: N<:~clor.at da i/;<:rlnha t/.cr
lr.:c rcgu:Jrt.~.(.torn as cundiçõ·:!:!i cm que t:lis err.~rosz.s 
ldar5o {;O::.::i~ C;, iso-~ç~~ a qt:e so ro~nrc:r. os ;i2.ri:gra
s ant<::iores, bo~ corno cs!::.b.:loco:á, por períodos ce 
~is mcse:s, .:s c;uo~:~s Ce co;,su:no ~c:~i!;d:~ p::r:. cada 
nprcsa." 

Arl. ~.0 E.s:a lai entratâ ern vigor a partir de 1 do 
r.oiro de 1974, rc·Jos~cas as ci5po:;;çõcs cm contrârio. 

3r::.siiia, 10 c~ dc:::err.!::o d~ 1973; 152.0 dn lr.de;:>an
:nc:Ll e C5. 0 d~tv "1c;:~~biics. 

:=r::::io G. i•i ~.:lici. 
t.!oSá FL:~·:!o Pl!~~r:l 

i!c:~ :: !=.~;;::.ç!:o ~~;:.!!·w~ '-':1 !::1:,o!»!~ ú::!co scbro LU· 
~f!:.;::Jr.!c:~ c Cú;:·.~:..:..;~;vc~! Li,:t;!~cs e G;-:!.0~\i:. t: ~= 

o~l:~~ p:ovh.:~n.:j:~:; 

O Pros;dor.lo da F:epúb!ica, us::~nc!o da at;ibL;içáo 
revista no ~rtiGO 55, i!om 11, da Co:1ti!wição~ de:cro!:;.: 

Art. ~.0 O gi~!~o 1.0 • ••caput", éo· Cccre~c-:ei n.0 

1; da 21 co :iOV.::mbro óc iSêiS, com as ;::iquc:c:s pre
is:as no art:co 1.0 co Decrtltc-!oi n.0 1.091, da 12 de 
::uco do i 97Õ, c~:.::u!:!das sobre o cl!sto CIF, exp:t::sso 
m moeda ~c.cion:~l, d<:~ u:-:idsdtl ce voluma ce petró:Go, 
iJ!:S<l a vig;;;.llr com a seg:;in:s ;adação: 

"Art. 1.0 O :rno:~to úr.ico sobre Ii..::-r!fi
c~;,tcs c ccrr:b~stivai"s Ji~u:~os e s:soscs, q:.:a!
c;~.:ar qi.:o s&ja s;,;a ;:>r>:~c:::::!e:~cla, cu 3 cc ;:>a· 
trêtoo b;-uto que cs o:-;~i:lar, ~srã ~:;c:c:l::!~o 
ao preço dos C:.::rivacos r~all;:aclos p.:;ias refi· 
n:uias, co:"lformo Cc:~i:1ido no ar: .. 2.0 éeste De
c:-c~o-lo:, r • .:!s s.~c\.:k~~os a,;icr..:otas calcc:adas so
b~.:l o c..:s:o CiF exp~a:;sc. 'em ;;:::::da r..:;cional, 
da uni::!atia de vo:ume do petróleo bruto: 

j~: 1\~uofr::!c C:c ?i:t:o;!co {~L?; ........................... • • 
~:.~c::r.t\ C:.:: Avl:.ç~o .................................... • • 
J~to:r\)::.:no d\» A\'1:.~!\) ....................................... . 
:~::tlln.l A:.:or. • .::,:iv:, 71~v ;... ............................ •• 
C:.:c:tr.:. Aw:.,;;~.c:twil, Ti;lO a .......................... · · • • · 
Qutl:'OSüne O 11Ci:;:".n: 0~1.. • ............................ • · • • 
o;eo o:e:~ci ............................... · .................. . 
O:co Com::,u~:: .. ·.:l •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Oloo:; Lubrific:m:cs sim· 
plcs, - compo:tcs cu cr.,ul· 
:.:vos, a Gt'~r.o! ou cn1!J~!::cJo: 

n,9 
1ii7,3 
6~.7 

12al2 
iõi,2 
~7.8 
65,1 

l~'n:o 

no ;:ais • • .. • • • • • • • • .. • • • • 274,2 a 34!l,C 
o:cos Lu'::l::!ici:H"i:\:s sim· 

p:os, - ccm;::os:os ou cmul· 
!::vc.:; c:'::!J::l.'!éo::o i:r.:::-o:1a:ios 520,0 a ~:l7,2 

r~;:.~:.:~ o ':.!:-.;~i: Spirlts 
C:~r.~·;:;jo:; co p.:;::él.:;o • • • . • 1,0 a 128,2" 

Ar!. 2.0 P'-.~ft.".i!:':CCC:m :.-.~:~:::úCo: c:; c!-::i":".~ÍS ;:a~.i· 
gr:.!o.: do ::;l;go 1.0 , c.ic D=:cr.:ic·:e:i r:.ç êi, Ci: 2í é.:; r.~
vc .... ·~!:;o de 1 DõC. ~:~:~.1:-;Co ~ :a:u:·O::é:c!e üu:c~~:: ~a no 
?v.:ic: Exo:u:l•10 r,t.:~ ~ 3.,:, ~.:, c::~~:. it~!:Go. C\: ~:a:r&r 
e::n é~~ t,C",C as i!i~~~c:zs C o im;:~s~o úr.:co ~o~:s Lcb:i
fic~~:..:s c Co:~.~u~!ivais Lk.~·:!cs c G.:::c:.o::;. a ir.cic!:: 
~oC:c as .:!!ic;~.;o:":, t:r.3C:as :-.e:~:o ~~c.r~:c·!td. 

Art. 3.0 O aõii~c í3, "c~p~l", C:a Lei n.0 4.~52, C:e 
~ de ncv~m~ro ~o :634. pzssa 2 vi:;orar co:n 2 ~~:JJ;n~\l 
.~cé::.çüo: 

..Ar~. i 3. O Cc:asc!:-,o ~~: c:ci.a! C~ ?~tré· 
lco !lx~rã os ~roço:; Ca \·~;'j~a ao cc;,s~:;.:c:c~ 
dos da:!vL!êos c!o ~·c:!~ó!co :2~o!JCos, a::::w:::.:;
co, c;:.:anco cctl!:lcra:n, ao rc::.;:ec:ivo ;:re:ço •C·~ 
rc:11i:i:-:;~o da rof::".:l:;:l. Cc!~niéo r.o a·:::,;o 2."'. 
do Decri:IO·Iui n." 61, cc 21 c!a no·;ü:n~rc cr: 
i !JSS, o va!or do tõi.bu:o c;:.:e incida scbre o Cú· 
rivado c mais os valores d<:~s sag~.:int<:s parcç
las". 

Ar!. 1..0 Os prcdutos rncr.c·lo~<!dos no ar::ao 1.0· 

Cesta Dnc~ato-!ei scr~o c!efir.!éos p::,r e~pecificJ ~~~ ta i· . 
xad:l ;;elo Co::sc:ho t\:acic::ai do Ptl.!ró!i!O, não sa ::;;:i
cz.;-,do ::.s c!isposições· dcs!e Dccre:o-!ei aos êa::v::::os C:l 

p:!:ro:eo que n~o se e:1qu4:C:e:=1 rigc:o~Jí..er::C r.s~~~!~s 
es;:>ecl:i.::a:;:õcs. 

A:r. 5.0 As nzf:3s de::v::Cas Co patró:~.J Cês:::::!·. 
dcs à L1dt;5:r:l petrc~u:m:ca c ~o ~.:c~~ti:ic:-~~.7.2!".::, ~::; 
;;c:rõ:.:;o, !ic&:n isoo;:;;s do i:nj)CStO Ún!co ce c;ua :::::.::. O 
p:-cs~n:c Da~re~c-lei. 

S 1.0 O :-.'olnis:ério da Fa~sn~a. o:.:'.•:do o :-.~i:-,is:r.:> 
cas :V:;::os e Er.c;E;i:l, es:<.~zlece~t. ::s c:::c;u:;:ss c;, i~:
poslo p<!ra as n::~f:as ai:rivacas cc pe:róle:l, :::::.:.- t:n 
v:s~a ns suas ap!ic~~Ces r.cs Jii:'::tss fix~::!os ~es:a ü~
cro:o-lei. 

§ 2.0 As cc::::esse:;s de c:uc!;:s ~a n:.:::as c;s:!;.:.
d:s à pr\;~cção =~ gi!s C:!~a:!:z:do a ;=é!:i! uso ir.Oc~
triL.J dê~endorá, i:m cada ca::,o Ce a~Jtcri:ação p:-ávia ao 
Cc.::sulno 1\:acior.a: ée Patró:eo. 

Art. 6.0 Est~ Dcc;ei>:~·lei enl:a~á om _,;~or e:':'l :.c 
da j:::nciro do 1974, ravoo:;;j:;,s as c:;s-posiçõÕs e::: cc;-,. 
tr.5:!o. 

5rasi!la, 26 de c!e:!or:-.b:o de ; 573; 152." ds tn.::::
pcnciêcla e 55.0 da Rapc::;nca. 

:::~Hio G. r.:.j~i:::I 

:.r.~!,nlo D~!:l:n ~~~i.:o 

An:õnio DIJ5 Lcita .lú::lor 

D::CRE'iO·L~I N.0 1.297 -- DE :<:6 o:: ~·E:!::::,:::::o 
c~ í973 

:..crc:c~ um: ~Hnca .. j .. ~o ;lr~~~o ~~. i•cm Jl. C!! Lei r..= 
(.452, do ;; Cc êo:!~rii~r~ da 1SiS~ 

O Presidente d:l R;Jp::Oblica, 1.;sl\ndo d::. :;:~ib:!l\:iO 
que lhe confaro o Ariigo 55, i:c.m 11, éa Co~.:;:i:l!!~ã.J, 
éccrr:ta: 

Art. 1.° Fica ocra~cld::. co itom 11, co a:ti;jo 13, da 
Loi n.0 4.t.52, do 5 d;:, nõ\•.:lml:ro do 19C4, u::1a .;::~~ 
"j" com a scoumto r~d::ç~o: 

"Ar!. 13 .••••••.••.•••.•••.•••••••• ; .••. ....................................... 
li -- ................................. . 
j) um~ t:.:?.rc~!r: s::,~ç c ;::-cço ~~ ~.::::.:~

çao dús co~c:.::;tivci~ ~~!ci:io:iv~s • .:." G~é:-~.::.::-

IJ 

!I 
_ __L_ 
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nc i!u:ninan!c ~. co p~s lic;ucft:i:o c!c ~c!rólc:o. 
r.os cl'!crcicios de 1974, 19i5 c 1SiG, cquiva
Jcm:e a i% (hõ.lf:l por cento), c!cstin:.:c!a o a!rl!:luir 
'rccurscs pa~a pc:sCjuis:ls gec:6gic::ls e tecr.c:ó
sicas d:: cm:v~o. mineral e c!c xisto plro~ch.:mi
noso que scrâ apllc;:c!a, mclac!c nlravé:; do 
Fcn':!o ~~cion:ll dr. !·!. incroçr.é c r.:<:lt::dc, cm fi
nnnc::tn•c:nto dr- rir.co i·t: cr.1j)rc:;:l~ (!t: n'lir,r.ra
çüo, ntmv~s da Comp:mhia de Pcl:qui:>::l de Rc
cu:sos Minerais, c!~vcnc!o cs!n parcc:a ser con
ve:l!da c:n capital c!a Unico n?. Co:npan:-t!a d~ 
Pesquisas c!e Rccurst-s Minera!s, no caso éc 
sucesso das pc~qt:lsas". 

A::! •. 2.0 O c!ispcs~o no artigo anterior serâ. cc!'lsi
deraC:::~ na fixaç:lo dos ::llcços d~ venda eo ccnsurniéor 
ele ·c!!:lrivados cic pc:ró:eo tabelados e partir c!c 1 de !a· 
r::Iro e 197•;. 

A:~ 3.0 Este óecrc:o-:ei entrará cm vloor na c!ata 
c!e. ·sua pu!:l!icação, revogadas as disposições e:n con
tr!rio. 

Srasi:ie, 26 c!e dezembro c!c 1973; 152.0 c!e lnde-
pendê:'lc!C e S5.0 t:a Rc;>úbl!ca. 

Er::i!io G. ~!.f·dicl 

~.:::üi:!o De!!!= !-!c::o 
An:::nio Oi::s Lel!!) JC:nior 

C:Ct>ETO N.o 73.370 - DE 26 DE DEZ!:::~.~3:10 
CE 1973 

Ele•::t ;!S el!qcc:::~ C:o !~?o~!o únt:o ~o!)~e L:::,rmc::n:es 
c c~:n!):::;~·:ei:s Llqu!:!o:~, o G<lSC:.:os 

O Prt::.:ccnte da Repú!:llice, csenc!o de a!:ibuiç!io 
GU!) !he co:1~e;e o ar!. 81, ite:n 1!1, da Ccr.st::uiç!io, e de 
ée eco;~o com o § 3.0 , do <lrt 1.0 , do Dec;c!o~!ei n.e &1, 
de 21 c!e novembro d<J ~2ii6, com a nova rc':!aç~c a Ci!.IO 
se re~e;e o Decre!o-!el n.0 1.195, de 9 de ccze:n!:l;o c!e 
1971, ~ecreta: 

Art. 1,o Ficam e!evad:~s de 34%. (trir.t& e c;uatro 
por ct>n!o) as alic;uotas ê: t;:Je se relere o ar!. i.e, do 
Decreto-lei n.0 1.295, de 26 ée dezembro de ;s7S. 

Ar!. 2. 0 Este Decreto er.lrarâ em vigor a partir c!e 
1 c!e janei:o. de ,974, revogadas as c!ispcsições em ccn
trârlo. 

Brasília, 26 de c!cze:nb;o de 1973; 152.0 c!a Inde-
pendência e 85.0 da República. 

Emmo G. rU:dicl 
Ar:tônlo Delfim · r~e:to 
Antônio Dias Lei!e Júnior 

D::Crif!TC·LEI ~:.0 1.:!~8 - DE 1 !:IE D::::;::~;::;::o 
DE 1!l7t. 

Al:~ra, ~::r~ o c·~~rc:eio t!~ 1974, ~ t!!~:ri~~=;~o C:? 
produto r:~ .,r:cc~:::ç~o éos im;~::C'I~ ~:~ices 

O Prcr.ic!cn:c fla ílcrúbHc:~, no c~.c tl:: ::l:i~1uiéO::c 
que lhe cor1fcre o ::r:ir,o ~!i. i:cm 11, cl:t Con:.ti:ui~~o. 
decreta: 

1\rt. 1.0 No exercício ~c 197~. a p:J~cc:a co::cs
ponc!ente a 10% do r.'IO::tar.:e dt's:i!'lc.do à ci:.:ribiçi:o 
dos impostos ún!cc:; so!lrc =-~::'l~rzi~ éo ?:is, ~ob~e Lt:· 
briric~n!cs c Co::-:::O·~~::•,cls U-;::;:~cs e Gazcscz e. so=~e 
Energia El~trica, c~~s:i!~irá r.sscrv:: =:;~!?c!a!. 

§ 1.0 A dis~r!bt:i;-!!o, c!:cra~êl' p~:- ~s~a ~~cr~!c-ici', 
foi fixata, rcspoc::·n~;r.cr.:e, p~:~s Dóc:!'tos-:~is nú::-:!:ros: 
1.03S, cie 2í ~a c~.;!~~~o de 1rGg; 1.0Sí, ~e 12 c!c r:::~ço 
c!e 1!!70, e 1.221, de iS ée r:laio de í!!72, cem as :!!:c-· 
fa7ces ir.!roduzl~a~ ~c:o, Dcc:e!o-lei n. 0 i .279, c e 5 é e 
julho de 19i3; c pelo Oec:c:o-:ei n.0 6t.4, ée 23 ~e ju
nho c!e 1~69, e pela Lei n.0 ~.5iE, ée Hi ce j·~r.?:o C:c 
1955. 

·§ 2.0 N~o s~ apiica o cstc:~~~~c:éo r:~s~~ ar:i~o ~s 
p:uce:es él!ri~~idas ~cs Est~~os, o:s:ri:o Fc::~re: e :J:u
nlcipios. 

Ar!. 2.0 Os valo:es co:r!'z;:Jonc!e~:es à Rcst:rv:1 Es-. 
pecial de G:.:e tra:a o art:2o 1.0 S!.'~l:c cre:i:t!:os pelo 
Sanco do êres!l S. A. cm CO:ita t>sc~ciai do 7esouro 
N:~cional, para W:e:ação, per pa:-:e ~~· Cc~:~s~o ~a ?:-o
gre!':'l~çCo Fin:lnc!:!ra, s:..]~:~a t\o CO:"i"'i'~:t3:Tlt?~!o ~o !!~~~ 
de caixa de Teso.:rc !l:a::ic!'lai. · 

§ 1.0 Os cffo~i:os n::s cc:1tas r.1a:-:::da:; ;::c:o:; 6~
sãos bCil~!j:!f!~iOS C~~:cs rcc•..:iSOS, j:;:o:~: ~'J ê:!='C~ do 
Sresll S. A., ccr:espcnd~~:~s às li::ttri:~5~s p~~:: e!·~=-.~~r 
ts re:~C'c!!·.·as C~:;p~s:s, p:cccssar-se·~~ ~r"~o:c:c~:i· 
mente il dis:~:bulçi!o ée~i:1ic!a :-:a Icsis:llç.:o ;::c;:~:::, c:m
forme indicado no § 1.0 , éc artiç;o ~.0, ceste D~::rc:o-!ei. 

§ 2.0 A Co~issi!o de Prcç:-~maç~c Fi~:!:-tc:!~Lt ;:-:~
grr.:nará e H~o:-cç~o Ccs r!:'c:.::sc.'S C~ q'-!: tr~:~ e:,!~ a:· 
tigo, no m~ximo, ã:é o é~~ S, C: a ~crçc- c! e ~ 9:"5. 

Ar! •. 3. 0 E~:e Dccre:o-iel en:~ará am v:g::o: r: <.'::<>. 
de s.:a pubilcc:ção, revc;a:!os as c!lsp::slç:O~s e::-: cc:'l
trârio. 

Sroslie, 1 de revere iro de 1 !!74; 153.0 dn lndc~cr.~ 
dência e 'ê5.0 da Repú!:liic::l. · 

Ernilic G. rU•cic.i 
Ant~•nio t'eHi:t1 r~~tto 
João P::uio dos R~ls Vel!oso 

DF.CRETO N. 73.875 - DE 27 DE MARÇO DE l!l74 

1'::.-..~u::: :L'i aliC!UOI:!s ~o lm!losto Unk~ ~.ol.orc l'.u!•rifl\•:=t:!t-s e Comlmsli\'eis 
Liqullk~ e G:-~ 

O I'rcs!cit>!l!C da. República, usonc!o da atri!.n.:lt;?.o que lhe co!'l!~rc o artigo Sl, 
Item III, da Ccmstitui-;ilo c ele acordo CC':n o§ s· do ::nigo 1' do Dt'CI'Cto·Lci n. 61 (•), 
de 21 de :novembro àe lDüG, com a no,·:!. r.:<!a~ao a ~uc se rdcrc o D~"('reto·Lci n. 
1.296 (•), de 26 ele dezlimbro dt! 1073, decreta: 

Art. l" ·Ficam reduzirlas de 25% (vinte e cinco por cento) as al!quotas a que 
se refere o artigo 1• do Dccreto·Loi n. 1.2:05, de 2ô de dezembro de 1973. 

Art. 2• Este Decreto entrará em vigor a partir de 1• de abril de 1974, revo-
gadas es clsposições em contrArio. 

Ernesto Gcisel - Presidente da P.;:pública. 

l\l:irio Henrique Simor..sen. 

ShJ~eaki Uekl. 
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DECRETO·LEI N9 1.342 - DE 28 DE 
ACOSTO DE 1974 

Altera o artigo 12 da Lei n.• 5.143, de 
20 de outubro de 1966. 

O Presidente da Repúbllr.n, no uso · 
da atribuição que lhe confere o a.rtlgo, · 
55, item II, da. Constltulçio · decreta.: 

Art. 1.• O artigo 12 da Lei número 
5.143, de 20 de outubro de ~!165, passa 
a vigorar com a segJlnte redação: 

"Aft. 12. A receita liquida. do im
posto se destinará à forma~ã" de fil
servas monetárias, as :zuais serão 
apllca.das pelo Banco Centr>tl d11 Bra
sil na intervenção nos .n~·cado~ · :le 
câmbio e de títulos, na assi~tenclii a 
instituições financeiras, particular
mente ao Banco Nacional do Desen
volvimento Económico, e em outros 
fins, conforme estabelecer o Conse
lho Monetário Nacional. 

§ 1.• Em casos excepcbnalS, vi
sando a assegurar a norm~~olltlade dos 
mercados· financeiro e de :apitlls ou 
a resguardar os leg!t! :nos •:tt(!rr::s.;;cs 
de deposltlntes, Investidores t 1e:nals 
credores aclon!st.as e sócios minoritá
rios, poderá o Conselho 'Aonetárlo 
Nacional autorizar o Banco Central 
do Brasil a aplicar recursos das re-
servas monetárias: 

a) na. recon1poslção do cat.rimõn:o 
de Instituições financeiras ~ d'l scc!e· 
dades integrantes do s!sterna C:e dts-

trlbulção no merendo de ~ap:fa~/11 re• 
feridas nos lnctso• 1. Ill Cl IV all ur• 
tlgo 59 da Lei no 4. 728, de H de ju
lho de 1965, com o sane~mcr~:l d~ 
seus a.tivos e passivos; · 

f1l no pagamento total lJ':. parcial 
do passivo de qualquer ias institui
ções ou sociedades referlcla5 na al!
nea precedente, mediante ,s I'Ompe-

. ". tentes cessões e transferências dos 
correspondentes créditos, .:!!reltos e 
ações, a serem . efetlvadas .,elos res
pectivos titulares ao Banco Central 
do Brasil, caso decretada a Interven
ção na Instituição ou socle:tari! ou a 
sua liquidação extrajudicial, ros ter
mos da legisl:u;ã.o vtgênte. 

§ 2.• Na hipótese da allnea a do 
parágrafo anterior, poderá o Banco 
Central do Brasll deixar je decretar 
a lntervilnção na instttulçãJ ou c;o
cledade, ou a sua liquidaçã.? extra.)u
dlcial, se entender que as providen
cias a serem adotada.s po.ssai'J con
duzir à. completa normalização da si
tuação da empresa". 

Art. 2.• Este Decreto-lei entrará 
em vigor na data. de sua r·.bl;c•,çãn, 
revogadas as disposições P.m COI'trá-. 
.rio. 

Brasllla, 28 de agosto de 1974; 
1539 da Independência e 869 da 
Repúbllca.. 

ERNESTO GEISEL 
Mário Henrique Stmon~en 

DECRFJTO·LEI N. 1.337 - DE 7 DE JA!\EIRO DE 1975 

Setembro de 1976 

Allt>ra a r.lillf:l. ~ j''• (~O il.<·m II, tio ~:rH;;o 13, da. Lei n. 4A52 (•), 
Ü!' 5 ele ucovt·mh:-o rle )f:!',.,l, que aHt>rl\ 1!. le~L~I!.!ç-3o do Imp('Sto 
(;niro f.O!.Jre C'<Jmh:L-.;1íwis e Lubrifil'llnles J..iP,u.idos c G11sosos 

O Pr<:siclcnle da Rep".io!ica, usando da atribuição que lhe con!ere o artigo 55, 
il€'m II, da Constiiuio;ão, d\:r:rcta: · 

Art. 1• A alir,(:a .:j:., do item II", do artigo 13, àa Lei n. 4 .. ~52, àe 5 de nove:ngro 
de 1961, acrr!'ricla f•C.'lo <•rtlgo 1", cio D<"cr~to-Lei n. 1.~97 ( • ), de 2G de d.::zembro de 
l9i3, passR <' v;:.;c•: ar c·úm a s~;:;uinte rcdação: 

< Art. 13. . ............................... · · · · · · · · · · · · · · • • · · · · · · • 
e e o I O o O I o O o I o o o o o o o O O I o o 1 o o o o o o 1 o 0 o o o o o o o O I o O o o I I O O I I I O I O I O O I I I I 

0 
I I I I 

II - ............................................. ·. · · · · · · · · · · · · 
O O O o o o I I O o o o o O o o o o o o o o o o 0 o 0 o 1 o o o o 1 1 o .. o o 1 o o o o o o o O o o O o o o I I I I O I I I O O I I I I 

j) uma pr-.r re!a sobre o preço àe rt>a1i~.aç-ão dos combustíveis auto· 
m0tivos, do c U•'rCJ!'t:llt: ih.:r:1:r.anie, e do ~ás liquefeito à e petr61eo. equi· 
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valente a 1 r;(. r um por r·ento) d<·stin::.da a átribuir recursos p~r~ pes· 
quisas fC'ú1ô,?:táS e t.:cr.c!~gicz.s Cc st.:bstt:i::as r:~i~~ra!s, es~c·cinlmente 
car:iio ml:oE-ral e xisto pirobetuminoso, que ~e•á aplkada. metade atra· 
v.=.s do Fundo ~ac10nal ãe Mineração e mr,tade através da Companhia 
de Pe.squi;;a de Recursos Miner::ds, em pesquisas proprias, e financia· 
mento às cmpre~as de minera~ão, de\·endo esta metade ser creditada a 
um Fundo Financeiro de Prsquisa, seg1.mdo dispõe o artigo 25, do De· 
crcto·Lei n. í64 l •), de 15 de agosto de 1969, e, no caso de sucesso das 
pesquisas, convertida em participação acio::ária da União na CPR:\b. 

Art. ~ Este Decreto·Le! entrará em vigor na data da sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrár'io. . 

Ernesto Gcisel - Presidente da República. 
1tlário Henrique Simonsen. 
Shigeakl Ueki. 
João Paulo dos Reis VoUoso. 

DECRI:rO N. 75.201 - DE 9 DE JANEIRO DE 1975 

Reduz as a.liquofas do Impcsro Y)nJoo sobre Luhrillcantes e Cornbustivela 
Linuidos e ~ 

O Presidente da República, U!'a?:do da atribui~áo que lhe confere o artigo 81, 
item III, da Ccm.stituição, e de acordo com o § 3• clo.artigo 1• do D.:x:reto·Lei n. 
61 ("), de 21 de novembro de 19ôô, com a nova xeda~ão a que se refere o Decreto· 
Lei n. l.l95 c•>, 'de 9 d: dezembro àe 1971, decreta: 

Art. 1• Ficam reduzidas de 4~.(quatro por ct'nto) as al!quotas a que se refere 
o artigo 1• do Df'<:<cto·Lci n. 1.3.;0 ('),de 22.àe 1:1.gcsto de 1974. 

Art. 2• Este becreto entrarã em ·.-lgvr a 11 de jru1eiro àe 1975, revogadas 
as rusposiçôes em contrário. . 

F..rn~to Gelc.el - Presidente da R~pública. 
l'rr:irio Henrique Simonsen. 
Shig-ea 'k:i UeJà. 
JD5.o Pat:lo dos Reis VeiJo...c;o. 

DECRETO-LEI N. 1109- DE 11 DE JULHO DE 1975 

DL,.põc sobre a Incidência do Impcslo 'Cnlco·s~bre J.ubrifie:ani"es e Combusth·els 
Lfquidos e Gasosos nc álcool anidro origin:irlo da. cana·de-a!:úcar, destinado 

à a.C;Ç:Co à gasolina 

O Presidente da RcoúbUca usando da atribuição pre\rJsta no artigo 55, item 
11, da Constituição, decreta: ' 

Art. 1' O ãkool an!c!:o cr!glnário da cana:de·açúcar, com as espec:ncaçOcs 
ãef!n!das pelo Conselho !':acional do Petróleo para. fi~s de adição à &;asol~na, fica 
sujeito à lncid~neia do Imposto único sobre Lubrifica:nes e Combustíveis Liquidas 
e Gasosos. 

Art. 2' A aliquota aplicável é de 5% 1clnco por cento) e lnc!dlrã sobre o pre. 
ço fixado para a venda elo produto ao !nstltuto do Açúc~r e do Álcool, 

Art. 3' E concedida lsençl!io, até 1979, à produção, Importação, circulação ou 
consumo do ãlcool a que se refere o ~rtigo r. 

Art. 4' Este Decreto·Lei entrará em vigor na data de sua plbllcação, revoga. 
ãas ·as disposições em contrário. 

Ernesto Gelsel - Presidente da Repúbllca. 
1\arto Jienrique Simonsen. 
AI~·sson .PaulincUl, 
Se\·ero Fagundes Gornes. 
Shlgeald Ueld. 



DECRETO·LEJ N. 1.417 - DE 2 DE SETEl>HlP.O DE l!l75 

Di non rrd:lçlo a disp;~~;lth·o do Dt<'rclo·Lcl n. 3~3 ('), d;; 28 r.le d•''l.c·ml•rc> 
de l!l67, .r.IIC':'Mo p.•lo D('(relo·Lcl n. l.On (•), de lZ de r.u:r~ll de l!oiO, 
reL~th·o li. pl'r<'<.•n:o:~I:'Cnl c.~ H.rrc.•<·:ul."~oÇ:•o do lmjlos!o 'Cnlco ~obre J.uhr:rír:,,.:.s 

e Combu\ti\'eis LlquldGS e G:I.!>Oso.~, a 1\er crcd::..,u. li. :\'UCLI::I!P.AS 

O Presidente da República, no uso da atrlbuiç~o que lhe confere o artigo 55. 
Item II, da Constituição, decreta.: 

Art. 1• o item VI. acrt.>!'cer,:ado ao I 1•, do ar:lgo 3'. do n~creto-I.el n. :;.:~ 
de 28 de dezembro de l9ü7, pelo Dccrcto.Lel n. 1.091, de 12 de março de 1970, passa 
a ter a seguinte redaçl'lo: · · · 

rll' ......................................................... .. 
VI - a pcrcenta~:em pertencente à Emprc~as Nucleares Brasilei

ras S/ A. - NUCLEBRAS, à conta e ordem desta•. 

Art. 2' Este Decreto.Lei entrarão· em 'lligor .na da. ta de 6U& publlcllção, revo
gad!ls as disposições em contrário. 

Ernesto Gel!'el - Presidente da República. 

J05é Carlos Soares Freire. 

Shigeald Uekl. 
João Paulo dos Re\5 Yelloso. 

DECRETO N. 76.230 ...:.. DE 18 DE SETE~fBRO DE 1975 

Elen DS al!quot:".s i!o rmposto nnl,co sobre Lubr'.!icn.ntes e Combusth'els 
Liquidas e Gasosos 

O Preslde:1te da Rt-públlca, usa.n~ da atribuição que lhe confere o artigo 
81, Item Ill, da Constituição. e de it.Cordo- com o § 3• do artigo 1• do Dt-ereto-Lei 
n. 61 ("l, de 21 de nõv~mbro de jSôõ. com a reõação dada pelo Dt'Cr<:to-Lei n. 
1.195 (•), d'e· 9 de dezrmbro d.e 1971, decreta:. 

Art. 1• Ficam elevadas de 3% (tr~s por cento) as .allquotas a que se refere 
o~rtigo 1', ccapub, do· Decreto-Lei n. 61, .de 21 de nv\'<:mbro de 1956, com a re-. 
dação dada pelo Decreto-Lei n. 1.3~0 ( •), de 22 de agosto de 1974. 

Art. 2• Este DE"Creto entrarA e:n vigor a 19 de setembro de 1975, revogadas 
as disposições em contrArio. 

Ernesto Gelsel - Presidente da Repúbllca. 
~Iãrlo Henrique Slmor.sen, 
Shig~ Ueld. 
J<rão Paulo dos P.('ls Velloso. 

DECRETO·LEI ~. 1.420 - DE 9 DE OU'l1JBRO DE 1975 

Altera. a le;;isl:lç:lo rel.ati\'B ao Imposto "Cnir.o sobre Lubrificantes 
e Combusti,·eis Líquidos c G:l.SO.c;os, e cl:t. outras pro\'idl:ncias 

O Presidente da Reo:ibl1ca, us:mdo da atribuição que lhe confere o artigo 55, 
Jtem II, da ConstituiçãÕ, decreta: 

Art. 1• O artigo 1• ·ccanub, do Decreto·Lei n. 61 ("), de 21 de novembro de 
1936, alterado pelo Decrt;to-Lei n.1.340 (•), de 22 de,agosto de 1974, passa a vigorar 
com a seguinte redação: · ·· 

cArt. 1• O Imposto único sobr~ Lubrificantes e Combustlvels 
Llouidos e Gasosos qu:;lquer que seJa a sua procedência, ou a do 
pet'rólco bruto que o.s criglnar, serA aàiciop~do ao preço dos àeri"w-ados 
realizados pi:las .refmano.s, conforme de!,mdo no artigo 2• deste De· 
creto·Lei :nas .Seguintes ~liquotas calculadas sobre o custo CIF, ex· 
presso em moeda nacion.~;. de unidade de volume do petróleo b:uto: 

- Gás Liquefeito de Petróle<> - GLP .. . .. . .. 200 
- Gasolina de Aviacão .. .. .. . .. .. .. .. .. .. ... 120,0 
- Querosene de Aviação .. • .. .. . .. • .. .. • .. .. • • 100 o 
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- Gasolina Automotiva, Tipo A ............. . 
- Gasolina Automotiva, Tipo B •..•.••....••• 
- Querosene e cS!gnal Oib .••. , ••••••.••••• 
- óleo Diesel • , .....•••• , ....••••...••..•••• 
- óleo Corribustlvel .... , .......•.....••••.• , 
- óleos Lubri!icantes simples, compostoS ou 

emulsivos, a. granel ou embalados no Pais . 
- óleos Lubrificantes simples, compostos ou 

emulsivos embalados Importados .••••..•• 
- Naftas e cWhite Spirits» derivados do pe-

tróleo • • .••.••.•.•..•...•••.•••••••••••. 

140,0 
200,0 
35,0 
50,0 

Isento 

300,0 a 380,0 

350,0 a 450,0 

1,0 a 140,0,. 

Art. 2' Além dos percentuais a que se referem os artigos 3• e 4' da Lel n. 
6.093 (•), de 29 de agosto de 1974, da arrecadação do Imposto único sobre Lubri· 
!!cantes I! Combustíveis Liquides e Gasosos correspondente à União, serão trans
feridos mais 20% (vinte por cento) para o Fundo N;:.cional de Desenvol'.imento 
- F.ND, a fim de serem apllcados prioritariamente no setor de transportes cole· 
ti. vos. 

Art. 3' o 1taiõl II, do artigo 13, da Lei n. 4.452 (•) ele 5 de no\"embro de 1964, 
com a redn~iio dada pelo Decreto-Lei n. 1.296 (•), de 26 de dezembro de 1973, fi~ 
acrescido da segulnte al!nea cho: 

cArt. 13. . .......... " ......................................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

u - .......................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ........ . 
I) uma parcela sobre o pre~o de realização dos combust!vcis au

tomotivos, querosene llmninante e óleos combustíveis de!tlnada 2. sub· 
sidiar, a energia de orizcm nacional, com a finalldzde de reduzir a 
dependl?ncia económica do ?ais em rcl11çi!o a fontes externas de ener
gia, a cargo do Conselho Nacional do Petróleo:~> . 

.Art. 4' Os Estados aplicarão pelo menos 20% de sua quota no Imposto 
único sobre Lubrificantes e Combustíveis Liquides e Gasosos em transportes co
letlvos. 

Art. s• O disposto nos artigos 1• e 2• prevalecerA a partir de 1' de janeiro 
de 1976. 

Art. s• Este Decreto-Lei entrará em vigor na data de sua pu'I)Jicaçlío revo· 
gado o ~ 2• do artigo 2• da Lei n. 4.452, de 5 de novembro de 1964, e demais 
disposições em contrário. 

Ernesh> Gcisel - Presidente da República. 
Arm:mdo Falcão. 
Gcrzldo M.C\'edo Hc'nnin!;'. 
Sylvio Frota. 
António Francisco A7.tm:do da Silveira. 
~jiriu Hcnriqnc Simonsen. 
Dyrceu Araújo ~cJuclra. 

DECRETO N. 76.405- DE 9 DE OUTUBRO DE 1975 

Ele\'a as aliquotas do Imposto único sobre J.ubrlficant~s e Combuslh·els 
Llquiclos e Gasosos 

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe co~fere o artigo 81, 
Item ITI, da Ccnstltuiçr:o, e de acordo com o § 3' do artigo 1' do Decreto-Lei .n. 
61 (•) de 21 de no\·embro de 1956, com a redação dada pelo Decreto-Lei n. 1.195 ( ), 
de 9 de dezembro de 19il, decreta: 

Art. 1• Ficam elevadas de 40% (quarenta por cento) as a'llqu.otas a que se 
relere 0 artigo 1', «capub, do Decreto-Lei ·n. 61, de 21 de novembro de 1966, com 
a redatão dada pelo Decreto·Lei n. 1.240 (*), de 22 de agosto de 1974. 
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Art. 2' Este Decreto entrarâ em \'Ígor na data de sua publicação, revogadas 
as c!ispo.:;l;Ces ern cont:-ârlo. 

Ernesto Gefsel - Presidente da Rep\lbllca. 
.Armando Falclio. 

Geraldo A.ze\·edo Uenning. 
Sylvlo Frota. 
Antônio Francisco Azert>do da Silnlra. 
Mirio Henrique Simonsen. 
Dyrc:e1,1 Araújo Nogueira. 
Al;)·sson PaulinelU. 
Ncy Braga. 
Arnaldo Prieto. 
J. Ararlpe 1\Iacedo. 
Paulo de Almeida l\Iacliado. 
Severo Fagundes Gomes. 
Shlgeald Uekl. 
.Joio Paulo dos Reis Venoso. 
Mauricio Rangel Reis. 
Eudf~es Quandt de OUveira. 
Hugo de .4.ndrade Abreu. 
Golbtry do Couto e Silva 
João Bap:ist.l de Oli\·eira Figueiredo. 
Antônio Jorge Correa, 
L G. do Nascimento e su, .. -., · 

DECRETO LEI N. 1.441 - DE 12 DE JAl\EIRO DE 1976 
I 

Alf(!ra, para o E'XC'rC'icio de 1976, n dic.tribui~ão do produto ~!l 
arrecad.:!!;:lo dos Impostos Cnit-os 

O Pfe!'icente da P.i?públic'a, nCI U!:'O C3 atribuiç·ão qut> l!:e cü::fere o artigo 5~ 
item li, ca Co~stitult;ão, decreta: 

Art. 1~ No exerC'icio de 1976. a pc.rcL'la. co:T!:'~pc•::dl•nt>? a 10';; do montante 
destir.ac!o à distribuiç~o dos Imnc•stos t.·:·lirc•s !'Obre ?l!inE:rais do Pais, sobre Lu· 
brlficantes e Combustíveis LiOl.:.!dos e GasosCJs e sobre Energia Eletrica, consti· 
tuirã Rese-rva Especial. • 

Parágrafo úniro. ~ão se aplica o estabe>lecido neste artigo &s parcelas atri· 
bu!das aos Estados, Distrito Ft>dfnl e J\!uniclpios. 

Art. 2• Os \'alores corresponde:::tt>s à R~:-en·a F.spec!al de que trata o· artigo 
1' serão creditadcs pelo Banco do Brasil S/A., em c-onta t>sp('cial do Tesouro !'ia· 
cional, para !ib('r<lÇ'dO por parte da CCJmissão de Progra:r:c.ção Fin:mceira, sujeita 
ao <'Omportamento do !luxo de caixa do Tr.souro ::\acional. 

§ 1' Os créditos nas contas manticlas pt>l~1s ,•,rgãCis ht-ne!iciários destes re
.::ursds, junto ao B11nco à o Br~sil SI A., cCirrrsp\!:v:lt:ntcs às libe:-ações p:ira aten· 
der às rE'spectivas de9~sas, pror.:s:;ar·sc·cio proporcior:al:m:nte à distribuição dt>fi· 
nida em legislação pró~·ria. 

i 2e A Comisr.ão àe Progr:Jmaçoão Finanrcira prog:-amará a liberar,ao c:los 
recursos de que trata este artigo, no mi!ximo, até o dia 31 de rr:arço de l9i7. 

§ 3' O saldo da conta CSFIE'Cial. a que se refere este artif:O, será informado 
mensalmente à Comissão de Proi:ra::1~~ão F'i::ancr!ra. 

Art. 3' Este Decreto·Lei entrará ('ffi vigor r:a :!ata de sua p'ublicaçiio, revo
gadas as disp'=.•sições em contrário. 

Ernesto Geise! - Pre>.sidente àa República. 
l\lário Henrique SimonJo>P.n. 
João Paulo <los fleis \'elloso. 
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lEI N.• ti.261 - DC 14 Dt I(OVEMBIO 
Dt! 1915 

Dirpõe sobre o SJ.Sttma Nacionlll dDJ 
rrar.s;JOrte! UrbanO!, autoriza, cz 
~=o da Emprtsa Brasileira dD3 
rran.s?"rtt!s Urbanc! e dá outra3 
,nn;:aéncw. 

O Presidente da Repdblle& 
Fa.ço saber que o Congresso Nacional 

dea'eta e eu sa.nciono a &egUlnte Lei: 

.&rt. 1.• Fica lnclulda no documento 
~n:.ati\"O do Plano Nacional de 
V~o. ap:r<wado pelo artigo 1.• da 
lã n.• 5.917, de 10 de setembro de 
lia a seção 7, com a redação se
ramte: 

•7 - Sistema. Nacional dos 
Transportes Urbanol: 

7.1 - conceltuar;lo. ·• 

Art. 2.• A aUnea m do artigo 3.• da. 
lã n.• 5.917-73 passa a vigorar com 
• redação se(U.lnte: 

"'mJ os sistemas metropclltanos o 
m:micipaJS dOIS transportes urba
IIOS deverão ser organizados .ae
rundo p!anOIS diretores e projetas 
es~üicos. de forma a assegurar 
a coordenação entre seus compo
llentes principais, a saber: 'o &Is
lema viário, transportes públicos, 
portos e aeroportos, tráfego e ele
mentos de conjugação vlsa.ndo a 
sua maior eficiência, assim como 
a compatibilização com oo demai.S 
sistemas de viação e com os pla
~ de desenvolvimento urbano, de 
farma a obter uma circulação efi
ciente de passageirOs e cargas, ra
a.nti.ndo a.o transporte terreslil'e, 
111aritlmo e aéreo poss!bllldades * expansão, sem prejulzo da ra
eona!Jdaàe na local.lza.ç1o daa atl
widades econõmicas e das ·ba.blta.
cães." 

A!t. 3.• O !tem 1.2 do documento 
anea 1 Lei n.• 5.917 passa. a vla'orar 
com a seguinte redação: 

"1.2 - O Sistema Naclon&l de 
'l!.ação é constituldo dOIS tonjuntO& 
dD5 Sistemas Naclor.als Rodovli
do, FerroviáriO, Portuário, HldrO
wllrlo, Aerov!árlo e de Transpor
ta UrbanOs e compreende: 

Cl) ln!ra-estrutllJ"& vtA!'I&. que 
8brange as redes correspondentes 
às modalld:ules de transportes d-

tadas, Inclusive suas lnstalaçOel 
nccssórlns e complementa.ree; 

b) estr:Jtura operacional. com• 
preenàendo o conjunto de meios 
e atividades estatais d!reta.mente 
exercidos em cada modalldadft de 
transporte e que são necessárlOI 
e suficientes no uso adequado aa. 
lnfra-est.rutura mencionada na 
allnea anterior; 

c) mecanismos de regulamenta
ção e de conc.essão referentes l 
constru~f1o e operaçC\o di\S referi
das Infra-estrutura e estrutura 
opero.clona.l." 

Parãgrafo (lnlco. A seçl.o '7 criada ass.lm como os demais 6rglos respon
pelo artigo 1.• desta Lei teri a serutn• sávels pela Implementação de proJetoll 
t~ redaçJ.o: de tran.~port.e metropolitano ou munl-

•7 - St&temcz NaciOnt:IZ 1101 clpal urbano. 
Transportu Urbanoa Art. 5.• Fica o Poder . ExecutiVO 

7.1 _ concel.......... autorizado a constituir uma empresa 
~........- pública, na form& definida no lncl.sO 

7 .1. o - O Sistema Nacional dOI n do artigo 5.• do Decreto-lei n.• 200, 
Transportes Urba.nos compreende de 25 de fevereiro de 1967. alterado 
o conjunto dos sistemas metrapoli· pelo Decreto-lei n.• 900, de 29 de se
tanOIS e sistemas mun!cipala na.t tembro de 1969, denomlnad& Empresa 
dem.a.is áreas urb&nas, vinc:JladCII Brasllelr& dos Tr&nsportes UrbanOI -
ii execução das politicas naclon&ll EBTU, vinc:.tlada. ao 1.141nlstérlo e1as 
doo transportes e do desenvolvi· Transportes • 
mento urbano. I 1.• A EBTU terã sede e foro no 

'1.1.1 - Os sistemas metzopoU· Distrito Federal, e o prazo de sua du
tanos e municipais compreendem: ra.çio seri indeterminado. 

a) & Infra-estrutura vl6.r1& ex
presãa e as de artlc;ulaçio com 01. 
sistemas viários federal, estadual • 
municipal; 

b> os sistemas de transportes 
públicos sobre trilhos CmetrO, fer
zovia de subúrbio e outros>. IObre 
pneus, hldroviár1oo e de pedeltrei. 
operados nas areas urbanas; . 

c) as conexões lntermodall de. 
transportes, tais como estac10zl&.o 
mentos, 'termlDals e outru. 

dl estrutura operacional abraD• 
gendo o conjunto de atlvldadea • 
meios estatais de admin1straçlo. 
regulamentaçio, controle e fl&c&U• 
zação q:le atuam dlretamente no 
mOdo de tra.nsporte.s. naa conez6el. 
lntermOdals e nas infra-estruturu 
viárias e que possibilitam o 181 , 
uso adequadO. 

7 .1.2 - Os sistemas metropoU· 
tanas e municipais se conJuram· 
com as ln1'ra-estruturu e estruta• 
ras operacionais dos dem&!a atate
mas viários locallza.dOI nas ireM 
urb&Du. 

7 .1.3 - Nio se incluem nGI Iii
temas metropolitanos e munlclpa. 
pertencentes ao Sistema Nation&l 
dos Transportes Urbanos, as lnfr~~o
est:·utura.s e res~tivas estruturas 
operacionais dos demais sistemas. 
nacionais de viação, localizados 
nas áreaS urbanas." 

Art. 4.• O Sistema. Nacional de 
Transportes Urba.nos de~e::-3. ser 
constitwdo dos seguintes n!vels, orga· 
niza~ões e Instrumentos: 

·x - Nlvel nacional: Empresa Bra.·· 
sileira dos Transportes Urbanos --· 
EBTU, a que se refere o artigo 5.•. 
desta Lei. r.omo entidade promotora 
e coOrdenadora. da. Implantação da 
Politica Nacional dos Transportes Ur· 
banos, definida pelo Ministério dos 
Transportes. em articulação com o 
6rgão responsável pela coordenaçio da 
politica urbana nacional. 

n - Nlvels esta.dual metropolitano. 
e municipal: · 

a) Empresas Metropolitanas 4e 
Transportes Urbanos, responsáveis pelll. 
elaboração dOS planos de traMportes' 
para as respectivas regiões metropoli· 
tanas, c.oordenando-lhes a lmplemen· 
tação, com & cooperação da EBTU; 
empresas coordenador&s a n!vel local, 
se for o c.aso, nas áreas não compreen
didas pelas Regiões Metropolitanas. 

b) Empresas executoras. a n!vel es
tadual metropolitano ou municipal, 

I 2.• A EBTU terá jurlsdlç.io em 
todo o território nacional. atua.ndo de 
forma Integrada tom entidades afina· 
do Ministério dos Transportes ou a. 
este vinculadas e cOm as demais en
tidades federais envolvidas com a for
mulação· e execuçio da P<>litlca Na
cional de Desenvolvimento Urb&no e 
com os mecanismos c:iados em regli~es 
metropolitanas e dema.ls ·áreas urba.
na.s. na forma do disposto nesta Lei • 

I 3.• A EBTU poderá partlclpa.r do 
capital de outras e!npresas cujas &ti· 
vldades sejam relacionadas com O& 
transportes urbanos. 

Art. 6.• A EBTU tem por flnall· 
dade promover a efetlva.ção da politica 
nacional dos transportes urbanos, 
competindo-lhe, especialmente, em ar• 
tlculação tom o órgão coordenador da 
politica urbana nacional: 

I - Promover e cooraenar o esque
ma nacional de elaboração. análise e 
implementação dos planos dlretorell de 
transportes metropolltanos e mun!cl· 
paiS urba.nos: 

II - gerir & participação socletárla 
do Governo Federal em empresas liga· 
<las ao Sistema Nacional de Trans
portes Urbanos: 

III - gerir o Fundo de Desenvolvi· 
mento dos Transportes Urb&nOI, de 
q:le trata o artigo 14 desta Lei; 

IV - opinar quanto é. prloru!.ade 
e à vlabllldade técnica e econOmlca de 
projeto5 de transportes urba.ncs; 

V - Promover a Implantação de um 
processo nacional de planejamento doi 
transportes urbanos. como lnstrumen• 
to de compatlblllza~ão das poi1Ucu 
metropolitanas e locais dos transpor
tes .urbanos tom o planejamento tD• 
tegrado de desenvolvimento c1aa re.
pectlva.s regiões metropolltanaa ou 
áreas urbanas. bem como com a Po
litica Nacional de Transportei e di 
Desenvolvimento Urbano: 

VI - promover e reallza.r o deaeD• 
volvlmento da tecnoloKla de tra.DI
portes ur'b&Dol: 

I 1.• Os serviços realizados pela •• 
EBTC' serão executados. &Ob reJlml 
Juridlco adequado para o caso, me
di&nte_ justa remuneraçl.o. 

I 2.• E' facultado l EBTO ~ 
!ervlçoa a entidades públicas ou prl• 
vadas, mediante convêtllos ou COD· 
tratos. 

Art. 'l.• O capital inicial da EBTU, 
que pertencerá exclusivamenk' A 
Un!ll.o. serã de CT$ 100.000_.000,00 (cem 
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mllhôes de cruzeiros), a ser lntelf&• 
llzado. 

de 12% ldoze por cento1 d:~ Impi)sto 
'Onico Sobre Lubrificantes e Combus
tíveis Llquldos e Gasosos - IULCLG, 
a ser arrecadado simultaneamente 
com o referido tributo. 

bl o valor do adlclonrJ da TRU, :1 
lnstltuldo no artigo 13, assim romo ::i 
35% da quota da União, Ji exlsteD· :j 
te. na referida TRU: t'• 

Art. a.• São recur&os da EBTO: 
I - os de capital; 
n - as dotaç6es orçamentlrlu • 

ela cons!gnadaa; 
In - as receJt.as decorrentes 

prestaçll.o de servlçoa; 
IV - as receitas patrlmonlala; 

da 

V - o produto de operações de 
crédito; 

VI - as doaç6es; 
VU - os recursos provenientes de 

outras origens. 

Art. 9.• O regime jurldlco do pes
soal da FB'I'U será o da legt:;laç~ 
trabalhista. 

Art. 10. A prestnçno de cn!1ti\S da 
EBTU será submetida ao :MiJ .. sttro 
dos Transportes que. com • :seu pro
nunc:amento e a document11çáll pn:
vi.sta no artigo 42 do Decret•J ·Wol n.• 
199 de 25 de fe\·ereiro de 1967. & en
viará ao Tribunal de Contas da União 
dMtro do prazo de oento e vinte 
dias, contados da data do encerra
mento de cada exercido. 

Art. 11. A EBTU -egf!r-se-á por 
esta Lei, pelos Estatutos, que serão 
aprovados por decreto, e, :.-ubsidlnna
mcnte, pelas demaL~ normas de direi· 
to a plicá veis. 

I 1.• Dos Estatutos de qu" trata 
este artigo constarAo a com~1çao 
d& administração da empresa e as 
atribuições de seus dirigentt!S. 

I 2.• O decreto que aprovar os Es
tatutos fi.xaril a data da instalação 
da EBTO. 

Art. 12., E' l.nstltuldo. l partir de 
t.• de març-O de 197fi. Jm adicional 

1 1.• A parcela que cabe a Unllo 
no adicional de que trata estl! artigo 
será destinada ao Fundo :Nar.lonal de 
Apolo ao Desenvolvimento Urbano 
FNDUI. cabendo ao Fun:!o de Desen
volvimento dos Transportes Urbanos 
lFDTUl. refet:!do no a.rtlgo 14 desta 
Lei.. 75% (setenta e cinco por •.ento) 
da mencionada parcela. 

1 2.• Os Estados, o Dlstrit:~ Feder&! 
e os MUlllclplos destinarão a c!esen
volvunento urbano a parte <::o aau:lo
nal que lhes couber, da o;zual os Es· 
tados e o Distrito Feder'al np!lc:ariiJ 
'15% <setenta e ctnco por .~ento• cm 
Transportes Urbanos. 

Art. 13. Fica Institui'.!~ na Tax& 
Rodoviirla Onica l'l'RUI, devida, 
anualmente. por proprletirio de car
ro de passeio. um &dlc!onal de até 
0.5% <melo por centol ~bre o valor 
venal fixado para aqueles veículos. a 
ser arrecadado simultaneamente com· 
o referido tributo, que poden ser 
parcelado. 

Parágrafo único. O adlc:onal. como 
receita da União, será creditado ao 
FNDU, na subconta do l<'DTO. 

Art. 14. F!ca criado, 'lO:no subcon
ta do FNDU. o Fundo de Desenvol
vimento dos Transportes Urbl.nOI • , 
!FDTUl, destinado a prover recul'll)a 
para a execução da Polftlc" NaclontJ 
de Transportes Urbanos. 

I 1.• Integrarão o FDTO: 

&I 75% <setenta e cinco por cento) 
da parte da UniAo no adicional do 
IULCLG, de que trata o 1 1.• do ar
tigo 12; 

c1 os recursos dos Estados. Territó
rios e Distrito Federal transferida. 
ao Fundo, mediante convênios ou 
acordos; 

di os recursos dos Munlclp1os Inte
grantes de Reg!ôes Metropnlitanu, 
transferidos ao Fundo. mediante con
vênios ou acordas: 

e) créditos orçamentários e adicio
nais da Unlll.o destinados • execuçlo 
dos Investimentos em transporte! ur
banos ou para a cobertura de 1eua 
custos operaclon&ls: 

f) recursos oriUDdos de programas 
especiais; 

g) recursos provenientes de contra
tros, convênios e ajustes: 

hl recursos de outras fontes. 

I 2.• A destlnaçll.o dos recursos de. 
FDTC seri estabelecida medtante 
aprovação do Presidente da Rep:lbU· 
ca, por proposta do Ministro dei 
Transportes e do Ministro Chefe da 
Secretaria de Planejame:lto da Pze
sldêncla da República. 

I 3.• A admlnlstraçl.o 
competirA A EBTO. 

do PDTU 

I 4. • Ooserv&da a programaçlo 
aprovad!l, os recursos do FDTU serlo 
aplicados a fundo perdido, para par
tlc~paçll.o de capital ou :nedlant.e ope
rações de :rédlto, neste último caso 
com & Intermediação neeessárl& de 
aeente financeiro oflc:ltJ. 

Art. 15. Fica o Pod'.!r Exec:uU'fO 
autorizado a abr!r crédito cs~cl&l ck 
ers 100. ooo.ooo,oo (cem miihOes de 
cruzeiros) para atender A mtegrallza
çll.o do capital Inicial da EBTU. 

O S1·. llamar Fmm·o (MDB- MG)- Sr. Presidente, peço a 
palavra, COIIIO Líder. 

Ministro das Minas e Energia me levaram a fazer, aqui, um 
pronunciamento e a solicitar as informações que agora chegam a esta 
Casa. O SR. I'IH:SIUENTE (Wilsun Gonçalves)- Concedo a pala

vra an nobre s~nador hamar Fmnco, que falará como Líder. 

O SR. lTAI\1..\It FRANCO (MDB- MG. Como Líder. Sem 
·revisf1u do mador.) --Sr. Presidente, de acordo com o art. 66, no 
seu par:'t)!rafo ,·IIIÍl'o, peço a V. Ex• passar a palavra ao Senador 
Paulo Brussard. 

O sn. l'IH:SIIWNTE (Wilson Gonçalves) -Concedo a pala· 
vra ao nohr~ s,·n:ulor Paulo Brossard, por cessão do nobre Senador 
humur Fruncu. 

O sn. 1',.\111.0 lllWSSAIU> (MDB- RS. Pronuncia o seguin· 
te discurso. Sc111 n:visiio do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

V. ~:.x~ ~a C'a;a veriiicam que não estou nas melhores condições 
para falar na tarde de huje, dado a deficiência vocal. Mas não quero 
deixar passar a oportunidude, para registrar a resposta que acabo de 
receber do eminente Líder do Governo, nesta Casa, acerca de três 
assuntns que foram aqui abordados."ii:uma das últimas Sessões do 
mês de junho, quando eslavu o Senado prestes a interromper os seus 
traballws nu meio do ano. 

Vou receber c e.~unlinar as informações que, ainda esta tarde, 
hei de receber. conforme :anunciou o Líder do Governo, para depois, 
se lor o casu. pronunciar-me, especialmente a que diz respeito à 
última questão, qual seja a da aplicação do Imposto Único sobre 
Combustíveis que, em conseqUência ou em virtude de declarações do 

Quanto ao caso, .que veio a debate por iniciativa do nobre Sr. 
Senador Marcos Freire, também examinarei o assunto, se ele ensejar 
e justilicar esse exame. 

Pelo que pude entender, em conseqUência de um segundo 
julgado do Supremo Tribunal, teria sido proclamada a inexistência 
de direito líquido e certo do impetrante. 

Não posso opinar sobre situações que não sei, que desconheço, 
que ignoro e que, talvez, não sejam idênticas. Por isto, reservo-me 
para, em sendo o caso, manifestar-me sobre a matéria ou sobre ela se 
manifestar o Senador por Pernambuco, que, hoje, nesta Casa não se 
encontra e que foi quem, através de aparte, colocou em discussão~ 
assunto. 

No que diz respeito ao primeiro caso, o do estudante César de 
Queiroz Benjam.in, realmente eu jâ havia tomado conhecimento da 
evolução do caso, uma vez que o assunto encontrou ampla 
divulgação na Imprensa. 

Em primeiro lugar, os jornais publicaram um histórico da vida 
desse jovem e, mais tarde, no lim do mês de julho, notícia de que a 
Auditoria da Justiça Militar tinha alinal cumprido a decisão do 
Supremo Tribunal Federal. 

Mais tarde, ainda por notícia do jornal e também por uma 
correspondência que recebi da mãe do interessado, que anterior
mente me havia escrito, fazendo aquele apelo que me comoveu, de 
tal forma que fez com que eu transmitisse o seu pedido ao Senado e 
ao. Governo, vim a saber que, por interferência pessoal do Senhor 
Presidente da República, ocorrera a liberação do jovem, que antes 

I 
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permanecera preso por cinco anos, ou por mais de cinco anos, e que 
fora julgado penalmente inimputável, por decisão definitiva do 
Supremo Tribunal Federal. Ainda pelos jornais, tomei conhecimento 
de que, uma vez ocorrida a libertação, ele recebeu um passaporte 
para viajar para o exterior, no prazo de cinco dias. Certo? 

O Sr. Petrônlo Portella (ARENA - PI)- Tenho a impressão 
de que não é rigorosamente exato. Houve. problemas, inclusive, pela 
implicação criminal dele, problemas de segurança pessoal, fato que 
deixou apreensiva a famnia e fato do qual as autoridades competen
tes'tomaram conhecimento. E a própria famnia diligenciou no senti
ao da ida dele para o exterior, como forma de dcixã-lo ,a salvo. de 
problemas outro~ re!ativos à sua segurança. Tenho a impressão de 
que essa versão não é rigorosamente exata; c possuo, no meu gabine
te, inclusive fotocópia de solicitação, se não me falha a memória, do 
pai, pedindo isenção daquela taxa de dozé mil cruzeiros para que ele 
pudesse embarcar,, o que mostra uma concessão do Governo ... 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- E obteve? 

O Sr. Petrônlo Portella (ARENA- PI)- Obteve. Visando a 
que ele tivosse, de fato, todas as condições para que pudesse sair do 
País. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Eu, ao enunciar 
a notícia tal como a enunciei, pedi confirmação, exatamente porque 
o meu interesse constava em verificar se aquela notícia era cxata ou 
incompleta ou errónea, porque me ocorreram duas observações a 
fazer: a primeira, a intervenção pessoal do Senhor Presidente da 
República. 

O Sr. Petrônlo Portella (ARENA- PI)- Essa, eu desconheço, 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Eu li isto nos jor
nais, e mais do que isto: a própria carta da mãe desse rapaz, que te
nho em mãos, se refere a essa interferência direta do Senhor 
Presidente da República. 

Não sei, Sr. Presidente, talvez o Senhor Presidente da República 
tenha praticado um ato até de requintada generosidade; não sei, não 
·conheço o caso, mas não posso deixar de manifestar a minha 
estranheza, porque se tratava de uma decisão do Supremo Tribunal 
Federal. Foi por isto que eu trouxe o assunto ao conhe.cimento e ao 
debate da Casa; não caberia, propriamente, a intervenção de 
qualquer outra autoridade, e sim o cumprimento de uma decisão da 
mais alta Corte de Justiça do País, em primeiro lugar. Em segundo 
lugar, a questão do passaporte, com vigência para cinco dias. Ignoro, 
volto a dizer, as circunstâncias em que isso se deu. Mas, se a 
liberação importava na obrigação de viajar1 isso era uma espécie' de 
banimento·não declarado, não decretado." 

Apenas colho a oportunidade para teeer estas considerações, 
porque, aqui, nesta Casa, já foi dito que as pessoas que se encontram 
fora do Brasil, todas elas o estão voluntariamente, por decisão sua, e 
que não voltam para cã porque não querem. , 

Ora, isto é historicamente falso, porque me recordo que não sei 
quantas pessoas foram libertadas por exigências, em episódios passa
dos, exigências essas que foram atendidas pelo Governo, mas foram, 
ato contínuo, senão simultaneamente, banidas do território nacional. 

Não sei se, neste caso, isso ocorreu; Cuido que não, pelo que 
disse ao Senado o eminente Líder do Governo, hã pouco, quando fez 
referência, inclusive, à solicitação de isenção do depósito dos doze 
mil cruzeiros. 

Apenas queria aproveitar a oportunidade para fazer esta consi· 
deração de ordem geral, que não tem aplicação ao caso concreto. 

O Sr. Petrônio Portella (ARENA -PI)- O clima de banimen· 
to exclui a oportunidade de concessão. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS) - O banimento é 
um ato coativo, e, portanto, às pessoas que não o quisessem bastava 
não depositar para não serem banidos. 

Mas, Sr. Presidente, como diz a linguagem popular, palavra pu
xa palavra, e o nobre Senador Líder do Governo revelou que o 
Governo foi scnslvcl ao pedido dos pais desse jovem que, para viajar 

nas condições cm que viajou, tinha de solicitar, solicitou c foi atendi
do na sua solicitação de não depositar os doze mil cruzeiros para 
viajar. 

Agora, quero ver se sou também feliz, tal como o foi esse infeliz 
jovem. 

Recebi, hoje, uma notícia do meu Estado, que não tenho 
completa, com pormenores, mas que tenho o suficiente para poder 
transmiti-la ao Senado, e, com base nela, formular um pedido, um 
requerimento, uma solicitação. 

Determinada pessoa, salvo engano professora, recebeu uma bol
sa de estudos na França e, com a bolsa de estudos, a passagem paga 
pelo Governo da França, aqui, através de sua Embaixada. Pois bem: 
terá que embarcar ainda esta semana, e requereu- e não obteve- a 
liberação do depósito dos doze mil cruzeiros. 

Ora, Sr. Presidente, uma pessoa que vai à França com uma bol
sa de estudos concedida pelo Governo francês, quer-me parecer que é 
destes casos mais do que justos, verdadeiramente imperiosos, de ou
torga dessa licença. 

O Sr. Petrônio Portella (ARENA- PI)- V. Ex• me permite? 
(Assentimento do orador.) As informações que tenho - e faço a 
ressalva de que não são oficiais- silo as de que, nesses casos, hã nor
mas ~bjetivas de isenção, porque hã interesse bilateràl, do próprio c 
daNação. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Também me 
pareceu isso. f: por isso que recebi com surpresa essa notícia. Não te
nho mais dados, esses dados me ficaram de ser transmitidos ainda ho
je, mas não poderia perder a deixa de transmitir à Casa o fato ocorri
do e solicitar as providências, que terão de ser prontas, porque a via
gem terá que se dar ainda essa semana, pelo que pude entender, sob 
pena de perder a passagem. As providências terão de ser imediatas, 
mesmo. 

Assim, Sr. Presidente, agradecendo a gentileza das informações 
que me foram transmitidas pelo eminente Líder do Governo, eu for
mulo, desde já, este requerimento, prometendo complementar os da
dos, se possível, ainda hoje, na esperança de que possa ser resolvido 
esse pequeno problema, porém grande para a pessoa interessada. 
Não estou autorizado a ir além disso, mas um outro eminente Sena
dor, a quem transmiti essa dificuldade em que me encontrava, disse 
que havia recebido, hoje, do seu Estado, a noticia de um caso pratica
mente igual, senão ainda mais· singular no seu conjunto; é ·que o 
interessado ia fazer, também, um curso universitário de pós-gradua
ção, na França, enviado pela sua universidade, que é uma universida
de federal. 

De modo, Sr. Presidente, que digo essas palavras para mostrar 
que alguma coisa deve ser feita a fim de corrigir esses excessos que 
me parecem evidentes. 

Encerro, Sr. Presidente, renovando os agradecimentos expressos 
e salien.tando que entendo do maior interesse do Governo e da Na
ção que informações desse tipo sejam transmitidas com a maior 
serenidade e com a maior objetividade possível, pois é claro que, 
quando um Senador vem à tribuna para discutir um assunto, é por· 
que está convencido do' desacerto da solução dada ou, então, para 
requerer uma informação de quc: precisa, mas uma informação corre· 
ta, quc: só pode ser prestada por aquele que tem.condições de o fazer, 
como é o caso do Governo. 

O Sr. Petrônlo Portella (ARENA- PI) -V. Ex• v.iu bem o 
cuidado que tive; inclusive, já tinha ·em mãos a resposta·· do 
Sr. Ministro da Justiça quando. recebia informações da mãe do 
interessado e, depois de haver, inclusive, anunciado a V. Ex• que 
prestaria as informações, deixei de fazê-lo para transmitir o fato 
novo ao Sr. Ministro da Justiça, certo de que não adiantaria, de 
maneira alguma, chegar aqui e dizer algo que os fatos desmentiam. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Evidente. 
Inteiramente de acordo com V. Ex•. 
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Qucriu, apenas, salientar a conveniêncià geral, inclusive, do Go
verno, em que essus informações, esses esclarecimentos, sejam 
prcstudos com a maior brevidade c objctividadc, a fim de que nilo 
puircm dúvidas a respeito de assuntos que o País só tem a ganhar, 
quando devidamente esclarecidos. 

Eram essas as palavras; Sr. Presidente, que cu desejava dizer, 
nesta oportunidade, reiterando os meus agradecimentos pela atcn-

. // 

consoante a tradição dessa grande empres( o Presidente Erick de 
Carvalho encontrará solução que t~arrcÍUilize seus auxiliares, desde 
os mais categorizados aos rnai~!Jlodéstos. (Muito bem!) 

,/ 

· O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) -·Concedo a· palavra ao 
nobre Senador Varéóncelos Torres. 

/' 
O SR:V ASCONCELOS TORRES (ARENA- RJ. Pronuncia 

cão. (Muito bem!) o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
o SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a palavra a~ No dia 17 do corrente, em companhia do Prefeito da cidade do 

nohrc Senador Lourival Baptista. . / /~ · ·. .. Rio de Janeiro,. o Eng. Marcos Tamoyo, e do ilustre Deputaao, 
. ..~ · Heitor Furtado, percorri toda a área de Jacarepaguá, quando tive a 

O SR. l.OliRIVAL BAPTISTA (ARENA-....;;,;'SE. Pronuncia o oportunidade de. assistir a exéelentc capacidade de diálogo que 0 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: Chefe do Executivo Estadual possui c a sensibilidade que coloca nas 

Volto a falar sobre a VARIG nesta tribuna. E o faço com satisfa- respostas às perguntas que os moradores daquele bairro formularam 
ção, por vê-la destacar-se, cada vez mais, no cenário da aviação a S. Ex• 
mundial, elevando sempre o nome do Brasil no exterior. Com muita alegria; Sr~ Presidente, ouvi daquele grande Admi-

VARIG passou a ser sinônimo de asccnção contínua! Se em nistrador que, dentro de 40 dias, aproxima~!lmen~e, fará a entrega à. 
1974 clu transportou 2.612.691 passageiros, cm 1975, esse número po'pulação de Vargem Grande do no":o Posto de Saúde Samuel Libâ
elevou-sc para 2.990.677. nio. Aquele prédio, inaugurado hã 28 anos, foi totalmente reconstruí-

É este um dado auspicioso, que pode ser visto como mais uma do pela Prefeitura, a fim de atender àqueles moradores da região da. 
evidência de nosso desenvolvimento. Resulta ele do incessante esfor- ·Estrada dos Bandeirantes. E no final do próximo ano, Jacarepaguá 
ço dc aprimoramento, fortalecimento c crescimento da empresa, fei- ganharâ outra importante obra: o Centro Internacional RIOTUR, 
to por todos os que nela trabalham, desde seu presidente e dirctorcs, ·que estâ sendo construído numa área de 600 mil metros quadrados, 
<lté uos mais modcstos empregados. junto. ao Autódrom~. 

1\ VARlü í: uma legenda para os brasileiros, mas o é especial- Ouvimos essas noticias quandÕ o Prefeito Mal\:Os Tamoyo, visi-
mentc pana a gmnc..le família dos que nela trabalham, dando-lhe o tava essas obras, dando início a uma maratona de 11 horas, quando 
m{lximo de sua dedicação. Eis porque pôde ela tornar-se a grande percorreu 13 pontos daquele bairro, determinando o asfaltamento de 
empresa que i:, hoje uma das maiores do mundo. IS novas ruas e o rccapeamento .de outras 19, inspccionando a 

N;1s linhas domésticas foram transportados 2.046.718 passagci- reforma de seis escolas e a construção de mais outras três, além de 
ros: nas rows internacionais, 943.959 deram preferência à VARIG, inaugurar a nova iluminação de 118 ruas, incluindo a Praça Seca, 
nas JO ddudes que da cobre, cm 4 continentes! Tais números com vapor de mercúrio. 
revelam que a média diária de passageiros foi de 8.194, 0 que Com recursos da Caixa Econômica e do BNH, a Prefeitura do 
redundou 110 ,1proveitamcnto geral de 64% de sua frota de 55 aviões. Rio de Janeiro aplica, no momento, cm Jacarcpaguá, cerca de 40 

Sr. Presidente, essa frota, composta de 39 aviões jato puro e 16 milhões de cruzeiros em obras públicas. 
turho-hi:liccs, i: a maior da América do Sul. Nossa visita àquele progressivo bairro iniciou às 8h30m, com a 

É subido que a aviação comercial internacional vive, desde a inspeção ao Posto .de Saúde Samuel Libânio, no quilômctro 17 da 
crise mundial do petróleo, uma de suas fases mais dificcis, sendo que Estrada dos Bandeirantes, onde são atendidas, diariamente, 150 . 

pessoas. E mesmo durante as obras, essas pessoas não ficaram sem 
vilrias empresas enfrentaram ou enfrentam ainda situações dcficitâ- atendimento. 
rias. Mesmo nesse cenário desfavorável, a VARIG vem crescendo a Em seguida, cm companhia do ilustre dirigente Marcos 
c:1da :mn, agigantando-se, levando nossa bandeira aos céus de quase Tamoyo, fomos ao canteiro de obras do Centro Internacional de 
todo o mundo. Feiras e Exposições- Centro Internacional RIOTUR- que cstâ 

Nu setor internacional, os DC-10 e os Boeings 707 registraram sendo construído na Baixada de Jacarcpaguã, e scrâ inaugurado no 
o excelente índice de aproveitamento de 67%, para o que contribuiu a final do próximo ano, quando scrâ instalado o Congresso Interna-' , 
ckv;1d<1 qu;11idade dos serviços de bordo, destacados por todos os cional de Radiologia! com a oresenç~. de lO mil P,essoas. Essa obra 
'usu:'1rios c..la Companhia. cstã orçada em 240 milhões, contando com a participação da~ 

1\ dcm;mda de tráfego teve um crescimento de 16,4% nas linhas EMBRATUR, com um investim~nto da ordem de 80 milhões de cru
inlcnwcionais e 10,9% nas domésticas, produzindo uma expansão de zeiros. 
15% cm seu to !:li. 

1\ receita atingiu a cifra de 3,4 bilhões de cruzeiros, ou seja 421 
milhôes de dólares ao câmbio da época, SI% mais elevada que a de 
1974. Destu receita, as linhas internacionais participaram com 299 
milhões de dólares, ou seja, 2,4 bilhões de cruzeiros. 

Sr. Presidente, ao encerrar esta rãpida enumeração dos resulta· 
dos alc;1nçados pela Viação Aérea Riograndensc S.A., registro,. 
;lindu, um uadu, que é sumamente expressivo: em 1975, o total de 
74.514 decolagens realizadas demonstra que, em cada 7 minutos, um 
;1viiw du V 1\ RIG levantou vôo de algum aeroporto do mundo! 

Manifesto, :1ssim, meu regozijo por desempenho tão brilhante, 
congratulando-me com o Presidente Erick de Carvalho, com os seus 
diretnres c l'uncionários, formulando votos para que essa empresa 
prossiga sempre uma grande família, sempre a crescer c a conquistar 
novos recordes, especialmente no setor internacional. 

Sr. Presidente, aproveito, também, a oportunidade para 
l'ormuhlr um upclo à digna''direção da VARIG para que encontre 
uma soluçi1o uuequada e humana para o problema da dispensa de 
pessoul, lllle tunto vem preocupandü o Presidente do Sindicato Na
cion:d dos /\croviúrios, Sr. Jonas de Oliveira. Estou seguro de que, 

Nossa terceira etapa foi a visita ào Loteamento de Curicica, 
mantendo encontro com os representantes da Associação dos Mo
radores, onde aquelas pessoas solicitaram o reconhecimento das ruas. 
do loteamento e melhoria das mesmas. O Prefeito, com a maior soli
, citude, atendeu-as. 

Dali seguimos para a Cidade de Deus, onde, na confluência da 
rua Edgar Werneck com a Via Onze e Estrada do Gabinal, inspc
cionamos a construçªo de uma ponte de concreto sobre o rio. Bança 
Velha, em substituição à de madeira existente no local, que só dav" 
passagem a um carro por vez. 

Os moradores daquele local solicitaram ao Prefeito provi
dências, no sentido de que a COMLURB realize a colcta de lixo do
miciliar. assim como a conservação das ruas principais dos conjuntos' 
habitacionais. 

Os chefes dos Distritos de .Limpeza e de Conservação receberam· 
determinações imediatas do Sr. Marcos Tamoyo, para providenciar 
o atendimento das justas reivindicações dos moradores da Cidade de 
Deus. 

Na localidade de Gardênia Azul, tivemos encontro com os re
presentantes da Associação Pró-Melhoramento do bairro, reivindi-



i 
; 
I 

:~ 

Setembro de 1976 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II) Quarta-feira 22 6197 

cando a melhoria da via principal de acesso e o reconhecimento das 
ruas. 

Embora sendo o loteamento de propriedade da CEHAB, o Pre· 
feito Tamoyo prometeu providenciar o reconhecimento das ruas,: 
mandando executar a melhoria da via principal. ' 

No Santuário da Igreja N. S. da Penha, situado no alto de um 
rochedo, na Freguesia, após rápida visita e o hasteamento do Pa· 
vilhão Nacional, seguimos para o bairro Paraíso, examinando o 
aproveitamento de uma área de lazer. 

Na Colônia Portuguesa, denominada "Portugal Pequeno", 
tivemos ensejo de ouvir o Chefe do Executivo Estadual autorizar o 
asfaltamento da rua Henrique Costa. E na Praça Piatã, onde os mo· 
radares querem transformá-la em área de lazer, foi determinado ao 
Secretário Municipal de Obras a elaboração de projeto para o local, 
tendo em vista que a manutenção e conservação do local será feita 
por um condomínio a ser criado pelos moradores. 

Nossa comitiva chegou ao Centro Médico Sanitário Jorge Sal-. 
danha Bandeira de Mello, na Avenida Geremário Dantas, às 
llh20m, onde a SOMAR, presidida pela ilustre senhora do Prefeito, 
D. Belita Tamoyo, momentos antes, acabara de fazer a doação de di· 
versos equipamentos. 

Dali seguimos para a Usina de Asfalto, recentemente recupe· 
rada pela Prefeitura. Em seguida, visitamos a Escola Morwande 
Figueiredo, na Praça Seca, onde o Prefeito determinou à Secretaria 
Municipal de Educação a sua reforma. Ainda nessa Praça··seca, onde 
foi inaugurada a iluminação a vapor de mercúrio, assistimos às obras 
de asfaltamento dos estacionamentos e o início do recapeamento da 
rua Luiz Beltrão, uma das mais importantes vias de ligação entre os 
subúrbios da Central e a Barra da Tijuca. 

Entre IS e 18 horas, no auditório po Centro Médico Sanitário 
Jorge Saldanha Bandeira de Mello, em companhia dos Secretários 
Municipais de Obras, Saúde e Educação, Marcos Tamoyo concedeu 
audiência pública. 

Ao chegar a Jacarepaguá, Tamoyo já encontrou 10 ruas asfal· 
tadas em sua Administração, numa extensão total de 4,5 quilô· 
metros. Com recursos da Caixa Económica Federal, no valor de IS 
milhões e 830 mil cruzeiros, já estão contratadas as obras de pavi· 
mentação de I 5 novas ruas, numa extensão de 9,4 quilómetros, além 
do recapeamento de outras 19 ruas. 

NÕ setor de Educação, este ano foram entregues, reconstruídas,! 
a Escola Municipal Menezes Cortes e duas novas- na Praça Albert 
Sabin e na Cidadi: de Deus - estando em construção, com recursos 
do BNH, no valo~ de sete milhões e quinhentos mil cruzeiros. 

Um dos amplos programas realizados pela Prefeitura da Região' 
Administrativa de Jacarepaguá refere-se ao setor de iluminação pú· 
blica.· Durante essa visita, foi inaugurada a iluminação a vapor de 
mercúrio da Praça Seca e mais li ruas, além. de 96 com lâmpadas in· 
candescentes, beneficiando 18loteamentos. 

Para atendimento aos problemas de encosta na região, a Secre· 
taria Municipal de Obras está aplicando 950 mil cruzeiros em ser· 
viços em vários locais. 

Jacarepaguá, com seus 136,20 km2, tem hoje uma população es· 
timada em 250 mil habitantes, que dispõem de uma rede escolar de 
65 unidades de ensino oficial de J9 Grau, com um total de 1. 797 pro· 
fessores, e um deficit de 322, segundo informações da Secretaria M U· 

nicipal de Educação. 

O bairro, no entanto, segundo a Secretária Municipal de 
Edu'cação, Terezinha Saraiva, apesar disso, não apresenta problemas 
mais sérios, graças às medidas tomadas com o remanejamento de 
professores dentro. do DEC e compressão de horário, no setor. de 
ensino primário e redução da carga horâria, no setor de ensino 
médio. Atualmente hã 60.243 alunos matriculados nas escolas muni· 
cipais do bairro, freqUentando 1.730 turmas, desde as classes de alfa· 
betização à 8• série. 

O novo Posto de Saúde Samuel Libânio, oficialmente designado 
como Unidade Satélite, foi inaugurado em 1948. Dentro de 40 dias 
ps obras terminarão e serão entregues à população de Vargem 

Grande, ficando ela aluando como Posto Satélite, subordinadú ao 
Centro Médico Sanitário Jo'rge Saldanha Bandeira de Mello. O seu 
custo foi de 637 mil cruzeiros, iniciadas as obras em 7 de junho do 
corrente ano, com prazo até o dia 26 deste mês. 

Assim, Sr. Presidente, foram bastante proveitosas as visitas rcali· 
zadas. 

Desta tribuna, auguramos os melhores votos de feliz gestão ao 
Sr ..Marcos Tamoyo, juntamente com os seus assessores. 

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

O SR. PRESIDENTE (Leno'ir Vargas)- Não há mais oraac,r:s 
inscritos. (Pausa.) 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente Sessão, 
designando para a extraordinária, a realizar-se hoje, às 18 horas c ~O 
minutos, neste plenário, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 89, de 
1976 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 709, de 1976), que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Embú (SP) a realizar operação de crédito no valor de 
Cr$ 14.733.400.00 (quatorze milhõ~. setecentos e trinta e três mil e 
quatrocentos cruzeiros), tendo 

PARECER, sob n9 710, de 1976, da Comissão: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade. 

-2-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 90, de 
1976 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 711, de 1976), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Guarujá (SP) a elevar em CrS 17.907.400,00 (dezessete milhões, nove
centos e sete mil e quatrocentos cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECER, sob n9 712, de 1976, da Comissão: 

-de Constituição e Justiça, peía constitucionalidade e 
juridicidade. 

-3-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 91, de 
1976 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 713, de 1976), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
ltatiba (SP) a elevar em Cr$ 6.663.900,00 (seis milhões, seiscentos e 
sessenta e três mil e novecentos cruzeiros) o montante de sua dívida 
'consolidada, tendo 

PARECER, sob n9 714, de 1976, da Comissão: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade. 

-4-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 93, de 
1976 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 717, de 1976), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Leme (SP) a elevar o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n9718, de 1976, da Comissão: 

- de Constituiçiio e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade. 

O ,SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - Está encerrada a 
Sessão. 

(Levanta-se a Sessão às /6 horas e45 minutos.) . 
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ATA DA 162• SESSÃO, EM 21 DE SETEMBRO DE 1976 
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
PRESIDt:NCIA DO SR. WILSON GONÇALVES 

Às 18 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:. 

Altevir Leal - José Guiomard - Evandro Carreira - José 
Esteves·- José Lindoso - Cattete Pinheiro - Alexandre Costa -
Henrique de La Rocque - Fausto Castelo-Branco - Petrõnio 
Portella- Mauro Benevides- Wilson Gonçalves- Agenor Maria 
- Dinarte Mariz- Jessé Freire- Domício Gondim - Ruy Car
neiro - Arnon de Mello - Teotónio Vilela - Augusto Franco -
Gilvan Rocha - Heitor Dias- Luiz Viana - Ruy Santos- Di r· 
ceu Cardoso - Eurico Rezende - João Calmon - Roberto 
Saturnino - Vasconcelos Torres - Danton Jobim - Nelson 
Carneiro - Gustavo Capanema - Itamar Franco - Franco 
Montoro- Orestes Quércia- Otto Lehmann - Benedito Ferreira 
- Lázaro Barboza - Saldanha Derzi - Leite Chaves - Lenoir 
Vargas- Otair Becker- Dariel Krieger- Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 44 Srs. Senadores. Havendo 
número regimental, declaro aberta a Sessão. 

Não há Expediente a ser lido. 
Sobre a mesa, requerimentos· que serão lidos pelo Sr. 19. 

Secretário. 
São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N9483, DE 1976 

Exm9 Sr. Presidente do Senado Federal: 
Tendo sido designado por decreto do Senhor Presidente da 

República para integrar, como Observador Parlamentar, a 
Delegação Brasileira à Assembléia-Geral da Organização das Nações 
Unidas, venho requerer licença do Senado para desempenhar a 
referida missão, nos termos do art. 36, § 29, da Constituição. 

Sala das Sessões, 21 de setembro de 1976.- Gilvan Rocha. 

REQUERIMENTO N9484, DE 1976 

Exm9 Sr. Presidente do Senado Federal: 
Tendo sido o Senhor Senador Tarso Outra designado por 

decreto do Senhor Presidente da República para integrar, como 
Observador Parlamentar, a Delegação Brasileira à Assembléia-Geral 
da Organização das Nações Unidas, venho, de acordo com o art. 44, 
§ 19, letra b-2, do Regimento Interno, solicitar autorização do 
Senado para que Sua Excelência desempenhe a referida missão, nos 
termos do art. 36, § 29, da Constituição. 

Sala das Sessões, 21 de setembro de 1976. - Daniel Krieger, 
Prt:sidente da Comissão de Relações Exteriores. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- De acordo com o 
art. 44, § 49, do Regimento Interno, estes requerimentos serão remeti· 
dos à Comissão de Relações Exteriores, devendo ser submetidos à 
deliberação do Plenário após a Ordem do Dia, em virtude do que se 
acha previsto no art. 388, II, b, da Lei Interna. 

O SR. PRES([)ENTE (Wilson Gonçalves)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item I: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nY 
MlJ, de 1976 (apresentado pela Comissão de Economia como 
conclusuo de seu Parecer nY 709, de 1976), que autoriza a 
Prcl'eiturn Municipal de Embu (SP) a realizar operação de 

crédito no valor de Cr$ 14.733.400,00 (quatorze milhões, 
setecentos e trinta e três mil e quatrocentos cruzeiros), tendo 

PARECER, sob n9 710, de i976, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade. 

Em discussão o projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, voil 

encerrar a discussão, (Pausa) 
Está encerrada. 
Em votação .. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) -Item 2: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 
90, de 1976 (apresentado pela Comissão de Economia como 
conclusão de seu Parecer n9 711, de 1976), que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Guarujâ (SP) a elevar em 
CrS 17.907.400,00 (dezessete milhões, novecentos e sete mil e 
quatrocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolida· 
da, tendo 

PARECER, sob n9 712, de 1976, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade. 

Em discussão o projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, vou 

encerrar a discussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) -Item 3: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 

91, de 1976 (apresentado pela Comissão de Economia como 
conclusão de seu Parecer n9 713, de 1976), que autoriza a 
Prefeitura Municipal de ltatiba (SP) a elevar em CrS 
6.663.900,00 (seis milhões, seiscentos e sessenta e três mil e 
novecentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECER, sob n9 714, de 1976, da Çomissão: 
- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade. 

Em discussão o projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, vou 

encerrar a discussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o tlprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) -Item 4: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 
93, de 1976 (apresentado pela Comissão de Economia como . 
conclusão de seu Parecer n9 717, de 1976), que autoriza a 
Prefeitura M unicpal de Leme (SP) a elevar o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

·PARECER, sob n9 718, de 1976, da Comissão: 
- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade. 

. Em discussão o projeto. 
Se. nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra1 vou 

encerrar a discussão. (Pausa.)· 
Está encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 

I Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 
O SR. PRESIDENTE (Wilson GÕnçalves) ~ Esgotada a maté

ria constante da Ordem do Dia; vai-se passar à apreciação dos 
Requerimentos n9s 483 e 484, lidos no Expediente, do Senador Gil
van Rocha, solicitando autorização do Senado para aceitar missão 
do Executivo; e do Senada. Daniel KPieger, Presidente da Comissão 
de Relações Exteriores, solicitando autorização para que o Senador 
Tarso Outra possa, também, aceitar missão do Executivo. 

A matéria depende de parecer da CoriiiSSà'õ áe Relaçoes l:.xterio
res. 

Com a palavra o nobre Senador Itamar Franco para proferir o 
parecer daquele órgão técnico. ' 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG. Para emitir parecer.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

~ com satisfação que relato o pedido de licença dos Senadores 
Tarso Outra e Gilvan Rocha. 

O Senhor Presidente da República, de acordo com o disposto no 
artigo 29 do Decreto n9 44.721, de 21 de outubro de 1958, combina
do com os Decretos n9s, 71.733, de 18 de janeiro de 1973 e 75.430, de 
27 de fevereiro de 1975, resolve designar, na qualidade de observado
res parlamentares para integrarem a Delegação do Brasil à XXXI 
Assembléia-Geral das Nações Unidas, os Senadores Tarso Outra e 
Gilvan Rocha. 

· ~ uma misssão pela qual o Senado Federal se honra com a pre-. 
sença dos dois ilustres Senadores Tarso Outra e Gilvan Rocha, razão 
pela qual, Sr. Presidente, a Comissão de Relações Exteriores aprova 
o referido pedido de licença dos ilustres Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - O parecer é favo-
rável. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação. 
Em votação os requerimentos. 
Os Srs. Senadores que os aprovam, permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovados. 
Aprovados os requerimentos, ficam os Srs. Senadores Gilvan 

Rocha e Tarso Outra autorizados a aceitarem a missão do Executivo. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Sobre a mesa, re
dações finais dos Projetas de Resolução n9s, 89, 90, 91 e 93, de. 1976, 
aprovados na Ordem do Dia 'da presente Sessão e que, nos termos do 
parágrafo único do art. 355 do Regimento Interno, se não houver 
objeção do Plenário, serão lidas pelo 'Sr. 19-Secretário. (Pausa.) 

São lidas as seguintes 

PARECER N9 771, DE 1976 
Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução n9 89, de 1976. 

·Relator: Senador Otto Lehmann 
A Comissão apresenta a redução final do Projeto de Resolução 

n9 89, de 1976, que autoriza a Prefeitura M4nicipal de Embu (SP) n 

realizar operação de crédito no valor de CrS 14.733.400,00 (quatorze 
:milhões. setecentos e trinta e três mil e quatrocentos cruzeiros). 

S:ila.das Comissões, 21 de setembro de 1976.- Danton Joblm, 
Presidente- Oito Lehmann, Relator-:- José Llndoso. 

ANEXO AO PARECER N9771, DE 1976 

Redação final do Projeto de Resolução n9 89, de 1976. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 
42, inciso VI, da Constituição, e eu, --------
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N9 ,DE 1976 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Embu, Estado de São 
Paulo, a realizar operação de crédito no valor de 
CrS 14.733.400,00 (quatorze milhões, setecentos e trinta e três· 
mil e quatrocentos cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 ~a Prefeitura Municipal de Embu, Estado de São Pau
lo, autorizada a elevar, temporariamente, os parâmetros fixados pe
los itens I, II e 111 do art. 29 da Resolução n9 62, de 1975, do Senado 
Federal, a fim de que possa realizar uma operação de crédito, no 
valor de Cr$ 14.733.400,00 (quatorze milhões, setecentos e trinta e 
três mil e quatrocentos cruzeiros), junto ao Banco do Brasil S.A., por 
conta do I:undo de Desenvolvimento Urbano (FDU), destinada ao 
financiamento dos serviços de pavimentação asfãltica e obras · 
complementares a serem realizadas em vias públicas daquela Munici
palidade. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu
blicação. 

PARECER·N9772, DE 1976 
Comissão de Redação 

Rcdaçào final do Projeto de Resolução n9 90, de 1976. · 

Relator: Senador José Lindoso 

A Comissão apresenta a redaçào final do Projeto de Resolução 
n9 90, de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de Guarujá (SP) 
a elevar em CrS 17.907.400,00 (dezessete milhões, novecentos e sete · 
mil e quatrocentos cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. 

Sala das Comissões, em 21 de setembro de 1976. - Danton 
Jobim, Presidente- José Lindoso, Relator- Otto Lehmann. 

ANEXO AO PARECER N9 772, DE 1976 

Rcdaçào final do Projeto de Resolução n9 90, de 1976. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 
42, inciso VI, da Constituição, e eu, , Pre-
sid~nte, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N9 ,DE1976 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Guarujá. Estado de 
Sio Paulo, a elevar em CrS 17.907.400,00 (dezessete milhões, 
novecentos e sete mil e quatrocentos cruz_eiros) o montante de 
sua divida consolidada. 

Ó S~nado Federal resolve: 

Art. (9 ~ a Prefeitura Municipal de Guarujâ, Estado de São 
Paulo, autorizada a elevar, temporariamente, o parâmetro fixado 
pelo item 11 do art. 29 da Resolução n9 62, de 1975, do Senado 
Fed~ral, a fim de que possa realizar uma operação de crédito, no 
valor d~ Cr$ 17.907.400,00 (dezessete milhões, novecentos e sete mil 
~ quatrocentos cruzeiros), junto ao Banco do Brasil S.A .. por conta 
do Fundo d~ Desenvolvimento Urbano (FDU), destinada ao finan
cium~nto dos s~rviços de pavimentação asfáltica a serem executados 
cm vias públicas daquela localidade. 
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Art. 2Y Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi
cação. 

PARECER N9 773, DE 1976 
Comissão de Redação 

Rt•duciio final do Projeto de Resolução n9 91, de 1976. 

l{d"''~" ·..;~·n•dor José Lindoso 

1\ •.>.••Piss~·-· t•.pres•:nta a redução final do Projeto de Resoluçãç 
n•lll. tlc 1'1"'•. que autoriza a Prefeitura Municipal de ltatiba (SP) a· 
elevar cm Cr$ t•J•63.900,00 (seis milhões, seiscentos e.' sessenta e três 
mil c novecentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Sala eus Comissões, em 21 de setembro de 1976. - Danton 
Johim. Presidente- José Lindoso, Relator- Otto Lehmann. 

:\N~XO AO PARECER N9 773, DE 1976 

"'!dlltlio final do Projeto de Resolução n9 91, de 1976. 

Fa<;t" sa''-:r Q'J•: 'J Senado Federal aprovou, nos termos do art. 
4:!. inc'so \"1, d:.1 Constituição, e eu, , Presi· 
dente, promulgo a s~guinte 

RESOLUÇÃO N9 ,DE1976 

Autoriza a Prefeitura Municipal de ltadba, Estado de Sio 
Paulo, a elevar em CrS 6.663.900,00 (seis milhões, seiscentos 
e !ieSSenta e três mil e novecentos cruzeiros) o montante de sua 
divida con~olldada. 

O Ser ado Federal resolve: 

Art. I• ~ a Prefeitura Municipal de Itatiba, Estado de São 
Põ.!ulo. t~u•.oriwdP a elevar. temporariamente, os parâmetros fixados 
pelos itens I. li ·: III do art. 29 da Resolução n9 62, de 1975, do 
Sent~do Federal. :1 fim de que possa realizar uma operação de cré
dito. no vnlor de Cr$ (•.6(í3.900,00 (seis milhões, seiscentos e sessenta 
e três mil c novecento~ cruzeiros), junto ao Banco do Brasil S.A., por 
conta do F~ndo de Desenvolvimento Urbano (FDU), destinada ao 
linanciumcntl) de recuperação de âreas inundâveis e do sistema 
viário daquclu Municipalidade. 

A rt. 2" Esta R..csolução entra em vigor na data de sua 
publicudil'. 

l'r\RECER N9 774, DE 1976 
C'omissiio de Redação 

1\l·•lnç:in final do Projeto de Resolução n9 93, de 1976 

Rclntor: Scnndnr Otto Lchmann 
A Comissão apresenttl a redução final do Projeto de Resolução 

nY 93, de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de Leme (SP) a 
deva r o montante de suu dívida consolidada. 

Sala dus Comissões. 21 de setembro de 1976.- Uanton Jobim, 
Presidente- Otto Lehmann, Relator- José Lindoso. 

ANEXO AO PARECER N9 774, DE 1976 

Rcda~;ào final do Projeto de Resolução n9 93, de 1976. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do 
art. 42. inciso VI, da Constituição. e eu, ------
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N9 ,DE 1976 

Autoriza a J>rcfcituru Municipal de Leme, Estado de São 
l'aulo, a elevar cm CrS 9.715.600,00 (nove milhões, setceentos 
c quin1.c mil c seiscentos eruzciros) o montante de sua divida 
cun.•olidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. IY É a l'n:fcitura Municipal de Leme, Estado de Silo Paulo, 

:tutorizada a elevar, tempormiamente, os parâmetros lixados pelos 

itens I, 11 e III do art. 29 da Resolução n9 62, de 1975, do Senado 
Federal, a lim de contratar empréstimo, junto ao Banco do Brasil 
S.A., por conta do Fundo de Desenvolvimento Urbano (FDU). no 
valor de Cr$ 9.715.600,00 (nove milhões, setecentos e· quinze mil e 
seiscentos cruzeiros), destinado ao financiamento de diversas obras a 
serem executadas naquela municipalidade. 

Art. 2v Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- As redações finais 
lidas vào à publicação. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. !"9-Se
cretário. 

São lidos e aprovados os seguintes 

REQUERIMENTO N9 485, DE 1976 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dis
pensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação 
final do Projeto de Resolução n9 89, de 1976. 

Sala das Sessões, 21 de setembro de 1976.- Ruy Santos. 

REQUERIMENTO N9 486, DE 1976 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dis
pensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação 
final do Projeto de Resqlução n9 90, de 1976. 

Sala das Sessões, 21 de setembro de 1976.- Ruy Santos. 

REQUERIMENTO N9 487, DE 1976 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dis
pensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação 
final do Projeto de Resolução n9 91, de 1976. 

Sala das Sessões, 21 de setembro de 1976. - Ruy Santos. 

REQUERIMENTO N9 488, DE 1976 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dis
pensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação 
final do Projeto de,Resolução n9 93, de 1976. 

Sala das Sessões, 21 de setembro de 1976.- Ruy Santos. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Aprovados os 
requerimentos, passa-se à imediata apreciação das redações finais 
anteriormente lidas. 

Em discussão a redação final do Projeto de Resolução n9 89, de 
1976. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Passa-se, agora, à 
apreciação da redação final do Projeto de Resolução n9 90, de 1976, 
anteriormente lida. 

Em discussão a redação final. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, 

encerrarei u discusssão. (Pausa.) Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SI{. PRESIUENTE (Wilson Gonçalves) - Vai-se passar, 
nesta oportunidade, à apreciação da redução final do Projeto de 
Rcsoluçfto nY 91, de 1976. 

Em discussão a redução final anteriormente lida. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, d~claro-a encerrada. 
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Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Passa-se, agora, à 
apreciação da redaçào final do Projeto de Resolução n9 93, de 1976, 
anteriormente lida. 

Em discussão a redação final. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, 

encerrarei à discussão. (Pausa.) Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Nada mais haven
do que tratar, VOU encerrar a Sessão, designado para a Ordinária de 
amanhã a·seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 440, de I 976, do 
Sr. Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, da entrevista conc1=dida pelo Excelentíssimo Se
nhor Presidente da República, General Ernesto Geisel, à televisão 
japonesa. 

-2-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 57, 
de 1976 (n9 2.380-B/76, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que dispõe sobre medidas de prevenção e 
repressão ao tráfico ilícito e uso indevido de substâncias entorpecen
tes ou que determinem dependência física ou psíquica, e dá outras 
providências (dependendo de pareceres das Comissões de Constitui
ção e Justiça, de Saúde e de Finanças). 

(Projeto incluído em Ordem do Dia nos termos do artigo 390, 
inciso IV, do Regimento Interno) 

-3-
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n9 

22, de 1976 (n9 59-B/76, na Câmara dos Deputados), que aprova o · 
texto do Tratado de Amizade, Cooperação e Comércio entre a 
República Federativa do Brasil e a República do Suriname, assinado 
em Brasília, em 21 de junho de 1976, tendo 

PARECERES FAVO RÃ VEIS, sob n9s 669 e 670, de 1976, das 
Comissões: 

-de Relações Exteriores; e 
-de Economia. 

ATA DA 148• SESSÃO, REALIZADA EM 9-9-76 
(Publicada no DCN- Seçio II- de 10·9·76) 

RET/FICAÇÀO 

No Expediente da Sessão, apôs a leitura da Mensagem 
Presidencial n9 147/76, de agradecimentos de comunicações rcl'crcn
tes aos Decretos Legislativos n9s 63 e 64, de 1976: 

Na P.ágina 5617~ t•'coluna,' 

Undeselê: 

PARECERES N9s 655, 656 e 657, DE 1976 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 39, de 1976 (n9 705-
C, de 19j5, na origem), que "altera a redação de dispositivos 
do Decreto-Lei n9 4.238, de 8 de abril de 1942, que dispõe sobre 
a fabricação, o comércio e o uso de artigos pirotécnicos, e dá 
outras providênéias' '. 

Leia-se: 

PARECERES 

PARECERES N9s 655,656 e 657, DE 1976 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 39, de 1976 (n9 705-
C, de 1975, na origem), que "altera a redação de dispositivos 
do Detreto-Lei n9 4.238, de 8 de abril de 1942, que dispõe sobre 
a fabricação, o comércio e o uso de artigos pirotécnicos, e dá 
outras providências.'' 

ATA DA 151• SESSÃO, REALIZADA EM 13-9-76 
(Publicada no DCN- Seção II- de 14-9-76) 

1 RET/FICAÇÀO 
No Projeto de Lei da Câmara n9 72/76 (n9'2.600-Af76. na Casa 

de origem) •. que dispõe .sobre o mercado de valores mobiliários e cria 
a Comissão de Valores Mobiliários- CVM: 

Na página 5677, 2• coluna, após o Art. 27 do projeto, 
Onde se lê: 

CAPITULO VII 
Art. 28. O Banco Central do Brasil, ... 

Leia-se: 

CAPITULO VIII 

Art. 28. O Banco Central do Brasil, ... 

ATA DA 153• SESSÃO, REALIZADA EM 14-9-76 
(Publicada no DCN- Seção II- de 15-9-76) 

RETIFICAÇÀO 

_ 4 _ No texto do Parecer n9 675, de 1976, da Comissão de Economia, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara n~ 51, de 1976 (n~ 1.214-C/75, na 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n~ 9, origem), que "dispõe sobre a fabricação de detergentes não-
de 1976, do Sr. Senador Leite Chaves, que dá nova redação ao art. 29 biodegradáveis, nas condições que especifica": 
da Lei n9 6.268, de 24 de novembro de 1975, que dispõe sobre a- - Na página 5720, 2• coluna, na ementa do Substitutivo apresenta-
averbação do pagamento de títulos protestados, a identificação do do ao projeto, constante do parecer, 
devedor em títulos cambiais e duplicatas de fatura, e dá outras 
providências, tendo ·Onde se lê: 

PARECER, sob n9 648, de 1976, da Comissão: Dispõe sobre a fabricação de detergentes biodegradá-
- de Redação, oferecendo a redação do vencido. veis, nas condições que especifica, e dá outras providências. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Está encerrada a Leia-se: 
Sessão. Dispõe sobre u fabricação àe detergentes não~biodegru-

( L.e1•anta-se a Sessão às 18 horas e 45 minutos.) dáveis, nas condições que especifica, e dá outras providências. 
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CONSULTO RIA JURlDICA 
PARECER N9 48/76 

Da Consultoria Jurídica sobre o requerimento de Lourival 
Zagonel dos Santos, Técnico Legislativo, Casse "A", que 
pleiteia retlficaçio de seu enquadramento para a Categoria 
Funcional de Técnico em Legislação e Orçamento, Classe "8". 

Lourival Zagonel dos Santos, Técnico Legisl~tivo, Classe "~". 
do Quadro Permanente do Senado Federal, requer a retificação de 
seu enquadramento para a Categoria Funcional de Técnico em Legis
lação e Orçamento, Classe "B", do Grupo-Outras Atividades de Ní
vel Superior. 

II. O requerimento se acha capeado por expediente firmado 
pelo Senhor Senador Mattos Leão, que manifesta, ao Senhor Presi
dente, seu desejo de ver deferida a pretensão do seu Chefe de Gabine
te, funcionário que reputa eficiente e dedicado no cumprimento de 
seus deveres. 

III. O postulante ilustra seu requerimento com os documentos 
de fls. 3 a II, correspondentes aos cursos que servem de arrimo ao 
seu pedido. 

IV. O processo, devidamerrte informado pela Subsecretaria do 
Pessoal, foi encaminhado ao ilustre Diretor da Assessoria, que emi
tiu seu pronunciamento às fls. 18/19, declinando de sua competência 
para o exame do pedido que, no seu entender, ·deveria ser apreciado 
pelo Conselho de Administração, após a sua apreciação sob o ponto 
de vista de suajuridicidade, por esta Consultaria. 

V. O Requerente foi enquadrado na Categoria Funcional de 
Técnico Legislativo, através do Ato n9 15, de 1973, da Comissão 
Diretnra. que foi publicado no Diário do Congresso Nacional (Seção 
11). de 11• de novembro de 1973. 

O seu direito de pleitear se acha prescrito - pois, segundo esti
pula "<~ri. 399 do Regulamento Administrativo do Senado, baixado 
pel<~ Resolução n9 58/72, verbls: 

"Art. 399. O direito de pleitear prescreverá: 
I - em cinco anos, quanto aos atos de que decorram 

demissão ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade; 
11 - em 120 C:ias nos demais casos." 

VI. Isso posto, eximindo-nos de apreciar o mérito do pedido 
(igual a tantos outros que, por falta de cobertura legal e, até, por in
f"ringentcs de disposições regulamentares, tiveram, invariavelmente, 
rmreccr contrário desta Consultaria), somos, preliminarmente, pelo 
indcl'cnmcnto do requerido, por contaminado pelo inarredável vício 
dn prescrição. 

Brasília, 21 de setembro de 1976.- Paulo Nunes Augusto de Fi
gueiredo, Consultor Jurídico. 

30' REUNIÃO DO CONSELHO DE SUPERVISÃO 
DOCEGRAF 

REALIZADA NO DIA 25-8-76 

Aos vinte c cinco dias do mês de agosto do ano de 1976, no 
Gabinete do Senhor J9-Secretário da Mesa Diretora do Senado Fe
dcrnl. reuniu-se o Conselho de Supervisão do CEGRAF, sob a Presi
dênci<~ do Senador Dinarte Mariz, presentes os Conselheiros An
toninll Pio da Cámara Cavalcanti de Albuquerque, Vice-Presidente,. 
Luiz do Nascimento Monteiro, Abel Rafael Pinto e Luciano de 
Figueiredo Mesquita. Teve ainda a presença do Sr. Arnaldo Gomes, 
Diretor Executivo do CEGRAF. Abertos os trabalhos, o Sr. Diretor 
Executivo <~presentou os processos das Concorrências Públicas n9s, 
I /76 e 4/76, que foram aprovadas por unanimidade. Referem-se, 
respectivamente, à compra de papéis, que serão utilizados na 
confecção dos DCNs e outros trabalhos executados pelo CEGRAF, 
e à construção de I (um) bloco destinado à Gráfica III. Em face de 
seu valor, as citadas concorr~ncias foram encaminhadas à Comissão 
Diretora do Senado Federal, para homologação. Nada mais haven
do a tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião. Eu, José Pau tino 

Neto, Secretário do Conselho, lavrei a presente Ata, que depois de li
da e aprovada será assinada pelo Senhor Presidente. 

Brasília, DF, 25 de agosto de 1976.- Senador Dlnarte Mariz, 
Presidente do Conselho de Supervisão 'do CEGRAF. 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL 

II• REUNIÃO, REALIZADA EM 16 DE SETEMBRO DE 1976 

Âs onze horas do dia dezesseis de setembro de mil novecentos e 
setenta e seis, na Sala "Clóvis Bevilácqua", sob a presidência do Sr. 
Senador Nelson Carneiro, Presidente, do Sr. Senador Jessé Freire, 
Vice-Presidente, e do Sr. Senador Franco Montoro, eventualmente, e 
a presença dos Srs. Senadores Mendes Canale, Jarbas Passarinho, 
Henrique -de La Rocque e Domício Gondim, reúne-se a Comissão de 
Legislação Social. 

e. dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que, em segui
da, é dada como aprovada. 

São relatados os seguintes projetas constantes da pauta dos 
trabalhos: 

Pelo Senador Franco Montoro 

Favorável ao Projeto de Lei do Senado n9 134, de 1976, que 
"faculta ao empregado do sexo feminino sacar os depósitos de sua 
conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, na 
hipótese que indica" 

Em discussão o parecer, usa da palavra o Sr. Senador. Jarbas 
Passarinho e, ao concluir as suas considerações, pede vista do pro
jeto. A presidência atende a solicitação do Sr. Senador Jarbas Pas
sarinho e concede-lhe vista do referido processo. 

Voto em separado favorável ao Projeto de Lei do Senado n9 47, 
de 1973, que "dispõe sobre o salário mínimo profissional do Conta
dor e do Técnico em Contabilidade". 

Durante a discussão da matéria, o Sr. Senador Jarbas~assari
nho usa da palavra e mantém o seu parecer contrário ao projeto. Em 
aparte, o Sr.. Senador Mendes Canale manifesta-se favorável ao pare
cer do Relator, Senador Jarbas Passarinho, pelas razões que apresen
ta. Em votação, a Comissão aprova o parecer do Sr. Senador Jarbas 
Passarinho, contrário ao projeto, com voto vencido, em separado, 
do Sr. Senador Franco Montoro. . 

Voto em separado favorável ao Projeto de Lei do 'Senado 
n9 127, de 1975, que "determina que na aposentadoria por tempo de 
serviço, o segurado indenizará o INPS pelo período durante o qual 
não haja contribuído". 

Em discussão a matéria, o Relator, Senador Jarbas Passarinho, 
usa da palavra e, tendo em vista as razões apresentadas pelo Sr. Sena
dor Franco Montoro, em seu Voto em Separado, emite parecer, 
também, favorável ao projeto. A Comissão aprova' o parecer do 
Relator, Senador Jarbas Passarinho, favorável ao projeto, com voto 
em separado do Sr. Senador Franco Montoro. 

Pelo Senador J arbas Passarinho 

Favorável ao Projeto de Lei do Senado n9 71, de 1976, que 
"dispõe sobre a dispensa de apresentação de atestado de vida, para 
efeito de recebimento de proventos, por parte dos aposentados, de 
qualquer sistema", com a Emenda n9 I, oferecida pela Comissão de 
Constituicão e Justiça. 

A Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator. 

Pelo Senador Henrique de La Rocque 

Favorável ao Projeto de Lei do Senado n9 III, de 1975, que 
"introduz modificações.na legislação da Previdência Social". 

Sem debates, a Comissão aprova, por unanimidade, o parecer 
do relator. 

Contrário ao Projeto de Lei do Senado n9 143, de 1976, que 
"institui adicional por tempo de serviço aos trabalhadores regidos pe
lo Decreto-Lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943 (Consolidação das 
Leis do Trabalho)". 

Em discussão o parecer, usam da palavra os Srs. Senadores 
Franco Montoro e Jarbas Passarinho, Em votação, a Comissão a pro-
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va o parecer do Relator, Senador Henrique de La Rocque, com voto 
vencido do Sr. Senador Franco Montoro, na forma das declarações 
que apresenta. 

Voto em Separado favorável, com as Emendas de n9s, 1 e 2-
CLS que oferece ao Projeto de Lei da Câmara n9 5, de 1976 que 
"institui o Plano Nacional de Moradia - PLAMO, para as popu
lações com renda familiar até 5 (cinco) salários mínimos regionais, e 
determina outras providências". 

Durante a discussão da matéria, usam da palavra os Srs. Sena
dores Domício Gondim, Henrique de La Rocque e Franco Montoro. 
Encerrados os debates, o Sr. Presidente, na forma regimental, conce
de vista do projeto ao Sr. Senador Domício Gondim. 

Pelo Senador J essé Freire 

Contrário ao Projeto de Lei do Senado n9 194, de 1975, que "dá 
nova redução ao caput do artigo 59 da Lei n9 4.923, de 23 de dezem
bro de 1965, assegurando melhor amparo ao desempregado". 

Em discussão o parecer, o Sr. Senador Franco Montoro pede 
• vista do projeto. A presidência atende a solicitação do Sr. Senador 
Franco Montoro e concede-lhe vista do referido processo. 

Contrário ao Projeto de Lei do Senado n9 245, de 1975, que 
"dispõe sobre o pagamento do auxílio-doença a segurados do INPS 
que exerçam mais de uma atividade profissional, acrescentando pará
grafo ao artigo 24 da Lei Orgânica da Previdência Social". 

Discute a matéria o Sr. Senador Franco Montoro e, ao concluir 
as suas considerações, pede vista do projeto. O Sr. Presidente, na for
ma regimental, concede vista da proposição ao Sr. Senador Franco 
Montoro. 

I , 

Favorável ao Projeto de Lei do Senado n9 14, de 1976, que 
"acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis do Trabalho". 

A Comissão aprova, por unanimidade, o parecer do Relator. 

Contrário ao Projeto de Lei do Senado n9 20, de 1976, que "al
tera a redução do artigo 413, da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei n9 5.452, de )9 de maio de 1943". 

A Comissão aprova o parecer do Relator, com voto vencido do 
Sr. Senador Franco Montoro. 

Favorável ao Projeto de Lei do Senado n9 51, de 1976, que 
"manda incluir no pagamento das férias as horas extraordinárias 
habitualmente prestadas pelo empregado", com a Emenda n9 I, 
oferecida pela Comissão de Constituição e Justiça. 

Sem debates, a Comissão aprova, por unanimidade, o parecer 
do Relator. 

Contrário ao Projeto de Lei do Senado n9 57, de 1976, que "dis
põe sobre regime especial de férias para os tripulantes de unidades 
mercantes utilizadas de barra a fora", e ao Substitutivo oferecido pe
lo Sr. Senador Leite Chaves, na Comissão de Constituição c Justiça. 

A Comissão aprova o parecer do Relator, com voto vencido do 
Sr. Senador Nelson Carneiro. 

Contrário ao Projeto de Lei do Scnudo nY MO, de I 976, que 
"acrescenta um parágrafo ao artigo 224 da Consolidaçüo dus Leis do 
Trabalho, renumerando os demais, para fixar cm 5 horas a jornada 
de trabalho do bancário que prestar serviços de Cuixa, quer seja 
comissionado ou não". 

O parecer do Relator é aprovado pela Comissão, com voto ven
cido do Sr. Senador Franco Montoro. 

Pelo Senador J arbas Passarinho 

Projeto de Lei da Câmara n9 45, de 1975, que "a Item dispositi
vos da Lei n9 1.411, de 13 de agosto de 1951, que dispõe sobre a pro
fissão de Economista", concluindo o seu parecer pela rejeição da 
Emenda de Plenário oferecida ao projeto, e manutenção do Substitu
tivo apresentado pela Comissão de Legislação Social, com us altera
ções propostas pela Comissão de Constituição c Justiça, e us que su
gere. 

Sem votos discordantes, a Comissão aprovu, por unanimidade, 
o parecer do Relator. 

Por proposta do Sr. Senador Franco Montoro, é retirudo da 
pauta, para ser anexado ao Projeto de Lei du Câmura nY 63f76, o 
Projeto de Lei do Senado n9 149, de 1976, que "dispõe sobre a con
cessão de gratificação de risco de vida aos trabalhadores na constru
ção civil". Também, a pedido do Relator, Senador Jarbas Passari
nho, é retirado da pauta, para posterior apreciucão, o Projeto de Lei 
do Senado n9 46, de 1976, que "reformula critérios de reujustamento 
coletivo de salários das categorias profissionais e dá outras providên
cias". 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, 
Daniel Reis de Souza, Assistente da Comissão, u presente Ata, que li
da e aprovada será assinada pelo Sr. Presidente. 

ATAS DAS COMISSOES 
COMISSÃO DE ECONOMIA 

25' REUNIÃO, EXTRAORDINÁRIA REALIZADA 
EM 14 DE SETEMBRO DE 1976 

Às dez horas e trinta minutos do dia quatorze de setembro de 
mil novecentos e setenta e seis, na Sala "Epitácio Pessoa", sob a 
presidência do Sr. Senador Renato Franco, Vice-Presidente, no 
exercício da presidência, e a presença dos Srs. Senadores Helvídio 
Nunes, Ruy Santos, Jarbas Passarinho, Arnon de Mello, Luiz Caval
cante, Cattete Pinheiro e Orestes Quércia, reúne-se, extraordinaria
mente, a Comissão de Economia. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senado
res Milton Cabral, Vasconcelos Torres, Jessé Freire, Paulo Guerra, 
Franco Montoro e Roberto Saturnino. 

f:: dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que, em segui
d;l, é dada como aprovada. 

São lidos, discutidos e aprovados os seguintes pareceres: 

l'clo Senador Ruy Santos 
Purecer favorável, concluindo por apresentar um Projeto de 

Resolução à Meniagem nY 119, de 1976, do Sr. Presidente da Repú-

blica, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. 
Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Munici
pal de Cabo (PE) a elevar em CrS 8.730.570,95 (oito milhões, setecen
tos e trinta mil, quinhentos e setenta cruzeiros e noventa e cinco cen
tavos) o montante de sua dividu consolidada; 

Parecer favorável, concluindo por apresentur um Projeto de 
Resolução à Mensagem n9 121, de 1976, do Sr. Presidente da Repú
blica, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. 
Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Munici
pal de Contagem (MG) a elevar cm CrS 42.672.000,00 (quurentu e 
dois milhões, seiscentos e setenta e dois mil cruzeiros) o montunte de 
sua divida consolidada; 

Parecer pelo arquivamento da Mensagem nY 127, de 1976, do Sr. 
Presidente 'da República, submetendo à aprovação do Senado Fe
deral, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de lpumirim (SC) a elevar em CrS 700.000,00 
(setecentos mil cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. 

Parecer favorável, concluindo por apresentar um Projeto de 
Resolução 11 Mensagem nY 134, de 1976, do Sr. Presidente da Repú
blica, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. 
Ministro da Fazenda para que seja autorizada a Prefeitura Munici-
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'pai d~ Macedónia (SP) a elevar em CrS 1.468.500,00 (hum milhão, 
quatrocentos e sessenta e oito mil e quinhentos cruzeiros) o montan
t~ d~: sua dívida consolidada; 

Parecer favorável, concluindo por apresentar um Projeto de 
Resolução à Mensagem n9 136, de 1976, do Sr. Presidente da Repú
blica, submetendo à aprovação do Senado Federal proposta do Sr. 
Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Munici
pal de Mococa (SP) a elevar em CrS 3.400.000,00 (três milhões e 
quutroccntos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada; 

Parecer favorável, concluindo por apresentar um .Projeto de 
Resolução à Mensagem n9 139, de 1976, do Sr. Presidente da Repú
blica, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do. S~. 
Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Munici
pal de Rio Negrinho (SC) a elevar em CrS 8.447.135,64 (oito mi· 
lhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, cento c trinta c cinco cru
zeiros e sessenta e quatro centavos) o montante de sua dívida consoli
dada; 

Parecer favorável, concluindo por apresentar um Projeto de 
Resolução à Mensagem n9 140, de 1976, do Sr. Presidente da Repú
blica, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. 
Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Munici
pal de Rondonópolis (MT) a elevar em CrS 13.386.000,00 (treze mi
lhões, trezentos e oitenta e seis mil cruzeiros) o montante de sua dívi
du .:onsolidada; e, 

Parecer favorável, concluindo por apresentar um Projeto de 
Resolução à Mensagem n9 141, de 1976, do Sr. Presidente da Repú
blica, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. 
Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Preteitura Munici
pal de São Francisco (SP) a elevar em CrS 144.300,00 (cento e qua
r~ntu c quatro mil, trezentos cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. 

I' elo Senador Helvídio Nunes 
l'urecer favorável, concluindo por apresentar um Projeto de 

Resolução à Mensagem n9 125, de 1976, do Sr. Presidente da Replí
blica, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. 
Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Munici
pal de Guarujá (SP) a elevar em CrS 17.907.400,00 (dezessete mi
lhões, novecentos e sete mil e quatrocentos cruzeiros) o montante de 
sua divida consolidada; 

Parecer favorável, concluindo por apresentar um Projeto de 
Resulução à Mensagem n9 128, de 1976, do Sr. Presidente da Repú
blica, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. 
Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Munici
pal de ltapeva (SP) a elevar em CrS 9.339.100,00 (nove milhões, 
trezentos e trinta e nove mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívi
da consolidada; 

P:1recer favorável, concluindo por apresentar um Projeto de 
Resolução i1 Mensagem n9 131, de 1976, do Sr. Presidente da Repú
blica, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. 
Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Munici
pal de lvaiporã (PR) a elevar em CrS 5.911.098,57 (cinco milhões, 
ILuvcccntos e onze mil, noventa e oito cruzeiros e cinqUenta e sete cen
tuvos) o montante de sua divida consolidada; e, 

P:1rccer favorável, concluindo por apresentar um Projeto de 
Resolução à Mensagem n9 132, de 1976, do Sr. Presidente da Repú
blic:L, submetendo a aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. 
Ministro da Fazenda para que seja autorizada a Prefeitura Munici
p:li de Jacareí (SP) a elevar em CrS 20.990.800,00 (vinte milhões, 
novecentos e noventa mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada. 

Pelo Senador Arnon de Metto 
Parecer favorâvel, concluindo por apresentar um Projeto de 

Resolução à Mensagem n9 129, de 1976, do Sr. Presidente da Repú
blica, subnH:tendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. 
Ministro du Fazenda, pr~ra que seja autorizada a Prefeitura Munici
pal de ltuquuquecctuba (SP) a elevar em CrS 5.173.000,00 (cinco mi-

lhões, cento ·c setcntu e tri:s mil cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada; c, 

Parecer favorúvcl, concluindo por apresentar um Projeto de 
Resolução à Mensagem nQ 130, de 1976, do Sr. Presidente da Repú
blica, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. 
Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Munici· 
pai de ltatiba (SP) a elevar cm CrS 6.663.900,00 (seis milhões, seiscen
tos c sessenta c tr~s mil c novecentos cruzeiros) o montante de sua dí
vida consolid:1da. 

Pelo Senador .I arhas Passarinho 
Parecer favorável, concluindo por apresentar um Projeto de 

Resolução i1 Mens:1gcm nv 124, de 1976, do Sr. Presidente da Repú
blica, submetendo i1 aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. 
Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Munici
pal de Guarani d'Oestc (SP) a elevar em CrS 1.000.000,00 (um mi
lhão de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada; 

Parecer favorúvel, concluindo por apresentar um Projeto de Re
solução à Mensagem n9 126, de 1976, do Sr. Presidente da República, 
submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Mi
nistro da Fazenda, para que seja autorizad:1 a Prefeitura Municipa. 
de ljuí (RS) a elevar em CrS 6.458.400,00 (seis milhões, quatro
centos e cinqUenta c oito mil e quatrocentos cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada; 

Parecer favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Re 
solução à Mensagem n9 148, de 1976, do Sr. Presidente da República, 
submetendo i1 aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Mi
nistro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 

·de Guarapuava (PR) a elevar em CrS 23.667.000,00 (vinte c três mi
lhões, seiscentos e sessenta e sete mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada; 

Parecer favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Re
soluç~o à Mensagem n9 133, de 1976, do Sr. Presidente da República, 
submetendo ii aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Mi
nistro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de Leme (SP) a elevar em CrS 9.715.600,00 (nove milhões, setecentos 
e quinze mil c seiscentos cruzeiros) o montante de sua dívida consoli
dada; 

Parecer favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Re
solução à Mensagem n9 135, de 1976, do Sr. Presidente da República 
submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Mi
nistro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de Mairinque (SP) a utilizar parte do cmpr~stimo consoante a Re
solução n9 95/75, do Senado Federal, em obras de pavimentaÇão as. 
fáltica naquela cidade; e, 

Parecer favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Re
solução à Mensagem n9 138, de 1976, do Sr. Presidente da República, 
submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Mi-· 
nistro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefdtura Municipal' 
de Porto Alt:gre (RS) a elevar em Cr$ 293.793.000,00 (duzentos c no
venta e três milhões, setecentos e noventa c três mil cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada. 

Pelo Senador Luiz Cavalcante 

Parecer favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Re
solução à Mensagem n9 137, de 1976, do Sr. Presidente da República, 
submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Mi
nistro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefdtura Municipal 
de Pindamonhagaba (SP) a el~var em CrS 9.109.900,00 (nove mi
lhões, cento c nove mil e novecentos cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada; e, 

Parecer favorável, concluindo por apn:sentar um Projeto de Re· 
solução à Mensagem n9 142, de 1976, do Sr. Presidente da República, 
submetendo ü aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Mi· 
nistro du Fazenda, para 4uc seja autorizada a Prcfcitur:L Municipal 
de Tau bati: (SP) a elevar cm Cr$ 13.445.800,00 (treze milhões, qua· 
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trocentos e quarenta e cinco mil c oitocentos cruzeiros) o montànte 
de sua dívida consolidada. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, 
Daniel Reis de Souza, Assistente da Comissão, a presente Ata, que 
lida e aprovada, serâ assinada pelo. Sr. Presidente. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de apreciar o veto total do Senhor Presidente 
da República ao Projeto de Lei da Câmara Jl9 106, de 1975 (n9 

, 1.346-C/75, na Casa de origem), que "regula a situação dos 
, imóveis adquiridos pelo Sistema Financeiro da Habitação, em 
caso de morte presumida do sdquirente", 

I' REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA 
EM 20 DE SETEMBRO DE 1976 

Às dezessete horas do dia vinte de setembro do ano de mil nove
centos e setenta c seis, no Auditório Milton Campos, presentes.os Se
nhores Senadores José Lindoso, Otto Lehmann e Ruy Carneiro e os 
Deputados Homero Santos e Milton Stcinbruch, reúne-se a 
Comissão Mista incumbida de apreciar o Veto Total do Senhor Presi
dente da República ao Projeto' de Lei da Câmara n9 106, de 1975 (n9 
1.346-C/75, na Casa de origem), que "regula a situação dos imóveis 
adquiridos pelo Sistema Financeiro da Habitação, cm caso de morte 
presumida do adquirente". 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a 
Presidência o Senhor Senador Ruy Carneiro, que declara instalada a 
Comissão. 

, Deixa de comparecer, com causa justificada, o Senhor Depu· 
· tadÓ Luiz Braz. 

A fim de cumprir dispositivo regimental, o Senhor Presidente 
eventual, Senador Ruy Carneiro, esclarece que irâ proceder a eleição 
do Presidente e do Vice-Presidente. Distribuídas as cédulas, o Senho1 
Presidente convida o Senhor Deputado Homero Santos para fun
cionar como escrutinanor. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Deputado Milton Steinhruch . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . 4 votos 
Em branco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . I voto 

Para Vice-Presidente: 
Senador José Lindoso . . .. .. .. . . .. .. . .. .. . .. .. .. . . 4 votos 
Em branco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . I voto 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice
Presidente, os Senhores Deputados 'Milton Steinbruch e o Senador 
José Lindoso. 

Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Milton . 
, Steinbruch, agradece em nome do Senhor José Lindoso c no seu pró
prio a honra com que foram distinguidos e designa o Senhor Senador 
Otto Lehmann, para relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião e, 
para constar, eu, Haroldo Pereira Fernandes, Assistente da 
Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, é assinada pelo 
Senhor Presidente, demais Membros da Comissão e vai à publicação. 
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MESA 

Presidente: 39•Secretório: 

LIDERANÇA DA AlliNA 
IDA MAIORIA 

Mdgalhaes Pinto IAR~NA-MGI Lourlvol Baptista !ARENA-SEI 
Líder 

Petrónio Portella 
Vice-Líderes 

Eurico Rezende 
Jarbas Passarinho 

José Lindoso 
MaHos Leao 

Oslres Telxelro 
Ruy Santos 

Saldanha Derzi 
Virgílio T óvora 

J9. Vlce-Presldente: 
Wilson Gonçalves IARtNA-CEl 

49-S~cretórlo: 

Lenolr Vargas IARENA-~Cl 

29. Vlce·Presjdente: 
S,njamlm Farah IMDB-IW 

LIDIRANÇA DO MDI 
IDA MINORIA 

19.SecrlltÓrio: Suplentes de SecretóriOS: Líder 
franco Montoro 

Vice-Líderes 
Mauro Benevldes 
Roberto Saturnino 

Itamar franco 
Evandro Carreira 

Dinarte Mariz IARENA-RNI 

29-Secretório: 
More~ freira IMDB-PEI 

Ruy Carneiro IMDB-PBI 
Renato franco IARENA-P.AI 

Alexandre_ Costa (ARENA-MA) 
Mendes Conale IARENA-MTI 

COMISSOU 

Diretor: José Soores de Oliveira filho 

Local: Anexo 11- Térreo 

Telefones:23·6244 e 25·8505- Ramais 193 e 257 

A) SIIYIÇO DI COMISSOIS PIRMANINTIS 

Chefe: Claúdlo Cbrlos Rodr~gues Costa 

Local: Anexo 11- Térreo 

Telefone: 25·8505- Ramais 301 e 313 

<:OMISSlO DI AGRICULTURA- (CA) 
17Membrosl 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Orestes Quérclo 

• Vlce-Presidente: Benedito ferreiro 

1. Vasconcelos Torres 

2. Paulo Guerra 

3. Benedito Ferreira 

4. l!allvio Coelho 

5. Mendes Canele 

I. Agenor Maria 

2. Orestes Quércla 

ARENA 

MDB 

luplentea 

I. Altevlrleal 

2. Otolr Becker 

3. Renato Franco 

I. Adalberto Seno 
2. Amaral Peixoto 

Assistente: Marcus Vinicius Goulart Gonzaga - Ramal 706 

ReuniOes: Quartas.fe)ras, às 10.30 horas. 

Local: Sala "Epttàcio Pessoa" -Anexo li- Ramal61 5 

COMISSlO DI ASSUNTOS RIGIONAIS- (CAl) 
17 Membros! 

Titular•• 

I. Cottete Pinheiro 
2i José Guiomord 
3 Teotónip Vilela 
4 Renato Franco 
5. Jose tsteves 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Cattete Pinheiro 
Vlce-Presidente: 1\genor Maria 

Suplente• 
ARENA 

1. Saldanha Derzl 
2. José Sarney 
3. Benedito Ferreira 

MDB 
1. Agenor li!\aria I Evelóslo Vleira 
2. Evandro Carreira 2. Gilvan Rocno 

Assistente: Lêda Ferreira da Rocha- Ramol312. 
Reuniões: Terc;as-felras, às 10:0(1 horas. 
\oco I: Sola "Epitócio Pessoa"- Anexo 11- Ramal615. 

COMISSlO DI CONSTITUIÇlO I JUSTI«;A - (CCJ) 
(13 Membros) · 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Accioly Filho 
19-Vice-Pr\lsldente: Gustavo Capanemó 
~-Vice-Presidente: Paulo Brossard 

Titular•• 

1. Accioly Filho 
2. José Sarnéy 
3. José Llndoso 
4. Helvidlo Nunes 
5. ltalívio Coelho 
6. Eurico Rezende 
7. 'Gustavo Capanema 
8: Ke'itor Dias 
9 •. Henrique de La l<o~que 

1. Dirceu Cardoso 
2. Lt~lte Chaves 
3. Nelson Carneiro 
... Paulo Brossard· 

ARENA 

MDB 

Suplente a 

I. Maltas Lec1o 
2. Otto L11hmann 
3. Petrónio Portella 
4. Renato franco 
5. Oslres Teixeira 

I. Franco. Montara 
2. Mauro Benevldes 

Assistente: Maria Helena Bueno Bronaao- Ramal305. 
ReuniOe~: Quartas-feiras, às I Q:OQ boras 
Local: Sala "Clóvis Beviláqua" -Anexo 11- Rainal623. 
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COMISSAO DO DISTRITO PIDIIAI.- (CDP) 
III Membros! 

Titulare a 

l. Helvídio Nunes 

2. Eurico Rezende 

3. Renato Franco 

4. Osires TeixeirC' 

5. Saldanha Derzi 

6. Heitor Dias 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Heitor Dias 

Vice-Presidente: Adalberto Sena 

Suplente• 
ARENA 

1. Augusto Franco 

2. Luiz Cavalcante 

3. José Llndoso 

4. Virgílio T óvora 

7. Henrique de La Rocque 

8. Otair Becker 

1. Adalberto Sena 

2. Lázaro Barboza 

3. Ruy Carneiro 

MDB 

i. Evandro Carreira. 

2. Nelson Carneiro 

Assistente: Ronoldo Pacheco de Oliveira - Ramal306. 

Reuniões: Quintos-feiras, às 9:00 horas. , 
Local: Sala "Rui Barbosa"- Anexa 11- Ramais 621 e 716. 

COMISSAO DIICONOMIA- (CI) 

III Membrasl 

Titulare a 

I. Milton Cabral 

2. Vasconcelos Torres 

3. Jessé Freire 

4. Luiz Cavalcante 

5. Arnan de Mello 

ó. Jarbas Passarinho 

7. Paulo Guerra 

8 Renato Franco 

I. Franco Montara 

2. Orestes Quércla 

3. Roberto Saturnlno 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Milton Cabral 

Vice-Presidente: Renata Franco 

ARENA 

MDB 

Suplente• 

1. Benedito Ferreira 

2. Augusto Franco 

3. Ruy Santos 

4. Cattete Pinheiro 

5. Helvídlo Nunes 

I. Agenor Maria 

2. Amoral Peixoto 

Assistente: Daniel Reis de Souza -Ramal 675. 

ReuniOes: Quartas-feiras, às 10:00 horas. 

local: Sala "Epitócio Pessoa"- Anexo 11- Rama1615. 

COMISSAO DIIDUCAÇAO I CULTURA- (CI!!C) 
(9 Membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidenta: Torso Outra 

Vice-Presldente: Henrique de la Rocque 

Tltularea 

I. Tarso Outra 

2. Guslavo Capanema 

3. Jooo Calmon 

4. Henrique de La Rocque 

5. Mendes Canale 
6. '()!ta L~hrnann 

1. Evelósio Vieira 

2. Paulo Bross_ard 
3. Adalberto Sena 

ARENA 

MDB 

Suplente• 

Arnon de Mello 

2. HeMdio Nunes 

3. Joié Sarney 

4. Ruy Santos 

I. Franco Montoro 

2. Itamar Franco 

Assistente: Cleide Maria B. F. Cruz- Ramal598. 

Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas. 

Local: Sala "Clóvis BevllcScqua" -Anexo 11 ::..: Ramal623. 

COMISSAO DIPINANÇAS- (CP) 
117 Membros! 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Amoral Peixoto 

Vice-Presidente: Teotónio Vilela 

Tlflõlarea 

I. Saldanha Derzi 

2. Benedito Ferreira 

3. Alexandre Cosia 

4. Fausto Castelo-Branco 

5. Jessé Fleire 

6. Virgílio Távora 

7. Maltas Leõo 

8. Tarso Outra 

9. Henrique de la Rocque 

10. Helvrdio Nunes 

11. Teotónio Vilela 

12. Auy Santos 

I. Amoral Peixo10 

2. leite Chaves 

3. Mauro Benevides 

4. Roberto Saturnino 

5. Ruy Carneiro 

ARENA 

MDB 

Suplente a 

1. Daniel Krieger 

2. José Guiomard 

'3. José Sarney 

4. Heitor Dias 

5, Cattete Pinheiro 

6. Osires Teixeira 

I. Danton Joblm 
2. Dirceu Cardoso 

3. Eveláslo VIÓira 

Assistente: Marcus Vlniclus Goulart Gonzaga - ltamal303. 

Reuniões: Quintas-feiras, às 10:30 horos. 

Local: Sala "Rui Barbosa"- Anexç,ll- Ramais 621 o 716. 
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COMI"lO .DI LIOISLAÇlO SOCIAL- (CLS) 
17 Membros) 

.ntular•• 

L· Mendes Canele 
2. Damício Gandím 
3. Jorbas Passarinho 

COMPOSIÇAO 

Presidente: Nelson Carneiro 
Více-Presídente: Jessé Freire 

Suplente• 
ARENA 

L Virgílio T ávara 
2. Eurico Rezt~nde 
3. Acclaly filho 

4. H enríque de la Rocque 
5. Jessé Freire 

MDB 
I. Franco Montara L Lázaro Barboza 
2. Nelson Carneiro 2. Ruy Carneiro 

Assistente: Daniel Reis de Souza - Ramal675 
Reuniões: Quintos-feiras, às li :00 horas. 
Local: Sala ··cJóvis Bevilácqua" -Anexo 11- Ramal623 

COMI55l0 DI MINAS IINIIOIA- (CMI) 
17 Membros) 

ntular•• 

l. Mílton Cabral 
2. Arnon de Mello 
3. luiz Cavalcante 
4. Domício Gonclim 
5. João Calmon 

I. Dirceu Cardoso 
2. Itamar Franco 

COMPOSIÇÃO 

Presíd,nte: João Colmon 
Více-Presídsnte: Domício Gondim 

Suplente• 
ARENA 

I. Paulo Gue"a 
2. Jose Guiomará 
3. Virgílio Távora 

MDB 
I. Gílvan Rocha 
2. leite Choves 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal306. 
Reuniões: Quintas-feiras. às 10:30 horas. 
local: Sala "Epítácio Pessoa"- Anexo 11- Rama1615. 

ntular•• 

I. José líndoso 
2. Renato Franco 
3. Otto Lehmann 

I. Danton Jobím 
2. Orestes Quércia 

COMISSlO DIIIDAÇlO (CI) 
15Membrosl 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Danton Joblm 
Více-Presídente: Renato Franco 

ARENA 

MDB 

Suplent .. 

I. Virgílio Távora 
2. Merides·Canale 

I. Dirceu Cardoso 

Assistente: Maria Carmen Castro Souza - Ramal 134. 
Reuni~es1 Quartas-feiras, às 11:00 horas. 
local: Sala "Clóvis Bev1lâcqua" -Anexo 11- Ramal 623. 

COMISSlO DIIILAÇOIS IXRIIOIIS- (CII) 
115 Membros! 

I. Daniel Kríeger 
2. luíz Viana 
3. Virgílio Távora 
4. Jessé Freire 
5. Arnon de Mello 

• 6. p.,tr6nío Portella 
7. s~!o:mha Derz! 
S. José Sarney 
9. João Calmon 

I O. Augusto Franco 

I. Donton Jc:,im 
2. Gilvan Rocha 
3. Itamar Franco 
4. leite Oaves 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Daniel Kríeger 
19. Vlce-Presídente: 'Luíz Viana 

29· V Ice-Presidente: Virgílio Távora 

Suplentes 

ARENA 

I. Accíoly Filho 
2. José lindoso 
3. Cattete Pinheiro 
4. Fausto Castelo-Branco 
5. Mendes Canele 
6. Helvidío Nunns 

MDB 

I. Nelson Carneiro 
2. Paulo Brossard 
3. Roberto Saturníno 

5. Mauro Benevídes 

Assistente: Clindído Hippertt- Ramal676. 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:30 horas. 
Local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11 - Ramais 621 e 716 

Titulare• 

COMISSlO DI SAUDI- (CS) 
17 Membros! 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Fausto Castelo-Branco 
Vice-Presídenre: Gílvan Rocha 

Suplente• 

ARENA 

I. Fausto Castelo-Bronco I. Sàldanha Derzl· 
2. Mendes Canele 2. Cattete Pinheiro 

3. Ruy Santos 
4. Otair Becker 
5. Altevir leal 

I. Adalberto Seno 
2. Gilvan Rocha 

MDB 

I. Evandro Ca"elra 
2. Ruy Carneiro 

Assi5tente1 Lêda Ferreira da Rocha- Ramal312. 
ReuniOes: Quintas-feiras, às 11:00 horas. 
local: Sala "Epitácio Pessoa"- Anexo 11- Rama1·615. 
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COMISSlO DI SIOURANÇA NACIONAL- (CSN) 
17 Membros! 

Titulare• 

r. Luiz Cavalcante 
2. José Lindoso 
3. Virgílio T óvora 
4. José Gulomord 

COMPOSIÇÃO 
Presidente: José Guiomarcl 

Vice-Presidente: Vasconcelos Torres 

ARENA 
Suplentes 

I. Jarbas Passarinho 
2. Henrique de Lo Rocque 
3.' Alexandre Casto 

5. Vasconcelos Torres 

I. Amoral Peixoto 
2. Adalberto Seno 

MDB 
I. Agenor Mario 
2. Orestes Quércio 

Assistente: LAdo Ferreiro do Rocha- Romol312. 
~euniões: Quartos-feiras, às 11:30 horas. 
Local: Sala "Cióvis.Bevilácqua"- Anexo li -Ramal 623. 

COMISSlO DI SDYIÇO PIJILICO CIVIL- (CSPC) 
17 Membros! 

Titular•• 

I Aqgustp franco 
2. Otto Lehmonn 
3. Heitor Dias 
4. Accloly Filho 
5. tuiz Viana 

I. Itamar Franco 
2. Lózaro Borbozo 

COMPOSIÇÃO 
Presidente: Lóioro Barboza 

Vice·PresidentEI: Oilo tehmann 

Suplentes 
ARENA 

I. Mottos Leão 
2. Gustavo Caponemo 
3. Alexandre Costa 

MDB I 

I. Danlon Jobim 
2. Mouro Benevldes 

Assistente: San ia Andrade Peixoto- Ramal 307 
Re.uniões: Qulntas-íeiras, às IU:OO hor.as. 
I.Ocoli Soici'Epitacia Pessoa- Anexo 11- Ramal61~ 

COMISSlO DI TRANSPOIIIS. COMUNICAÇOU 
I O liAS PIIILICAS- (CT) . 

17 Membros! 
COMPOSIÇÃO 

Presidente: Alexandre Costa 
Vice-Presidente: Luiz Cavalcante 

Titulares Suplem•• 
ARENA 

I. Alexandre Costa T. Otto Lehmann 
2. Luiz Cavalcante 2. Mendes Conale 
3. Benedito Ferreirã 3. T eot.6nio Vil elo 
4. José Esteves 
5. Paulo Guerra 

MDB 
I. Evandro Carreiro I. Lózaro Barboza 
2. Evelósio Vieira 2. Roberto Saturnino 

Assistente: Claudio Carlos R. Costa - Ramal 301 
Reuniões: Quintos-feiras, às 11 :00 horas. 
Local: Sala Ruy Barbosa- Anexo 11 - Ral)'1al 621 

I) SIIYIÇO DI COMISSOIS MISTAS, ISPICIAIS 
I DIINQUbiTO 

Chele: Ruth de Souza Castro. 
Local: Anexo 11- Térreo. 
Telefone: 25·8505- Romal303 

·';rias 

1 I Comissões Temporárias paro Projetas do Congresso Nocional. 
21 Comissões T emporórias paro Apreciação de Vetos. 
31 Comissões Especiais e de Inquérito, e 

•' 

41 Comissão Mista do Projeta de Lei Orçamentária lart. 90 do Regimento 
Comuml. 

Assistentes de Comissões: Haraldo Pereira Fernandes - Ramal 674• 
Alfeu de Oliveira· Ramal 674; Cleide Maria B.F. Cruz· Ramal 598; Mauro 
Lopes de Sá - Ramal 3 1 O 

811Wl0 lBilii!AL 

81l!ISICI!B1'.1J!U llB COIItSSrlBS 

SBRVIÇO IIB COIItSSrlBS l'lliiiAimllnS 

8011&8 mç.l 

10:00 C.J..R. 

BOBJ.S QUJ.Z'l 

c.c • .r. 
10:00 

C.l!. 

c.a.B. 

10:)0 

c.J.. 

11100 c.a. 

11:30 c.s.JI. 

BOIWI!O 1W1 l!l!UJII~BS DAS COI!!Ssl5BS PBRIWIII!I!.'ES DO SIIIADO PIIIIIIUL 

PARl O AfiO DB 1976 

s J. L J. J.SSIS~::r'~E HORAS QUIIIU s J. L AS 

IPIUCIO PBSSOJ. 
IBllA 09:00 c.n.P. ll!lY IWUIOSJ. 

l!alllal.- 615 -· - 621 • 716' 

~SIS~m C.B.C CLdVIS BEVIUCQUJ. a J. L J. 9 
llllmal - 623 

10:00 

CLdVIS BEVIUCQUA MARIA c.s.P.c. EPI~.(CIO PBSSOA 

l!alllal. - 623 J!I!LEIIA Ramal - 615_ 

IPI!UCIO PBSSOJ. c.r. ll!lY BARBOSA 
DAIIIIIIL 

-· - 621 • 716 l!alllal.- 615 10:30 

ll!lY IWUIOSJ. ClKDIIlO c.x.s. EPI~.(CIO PBSSOA 

-· - 621 • 716 l!alllal. - 615 

EPI~.(CIO PBSSOJ. 
I!ARCIJS C.L.S. CLdVIS BEVIUCQUA 

l!alllal.- 615 VIIIICIUS l!alllal. - 623 

CLdVIS BEVIUCQUA MARIA U:OO c.s. EPI~ACIO PBSSOA 

l!alllal. - 623 CARIIBII l!alllal. - 615 

CLdVIS BEVILJ.CQUA LEllA c.or. RIY BARBOSA 

l!alllal. - 623 J!alla1B - 621 I 716 

.ASSIS~!II~E 

RONALDO 

CLBIDB 

· SONIA 

MARCUS 

VINICIUS 

RONALDO 

DANIEL 

LI!IIJ. 

cuumo 
COSTA 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção li 

ANO XXXI- N91l7 QUINTA-FEIRA, 23 DE SETEMBRO DE 1976 :BRASILIA-DF. 

~---------. SENADOFEDERAL-------------
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José 

de Magalhães Pinto, Presidente, promulgo a seguinte · 

RESOLUÇÃO N9 84, DE 1976 

Autoriza a PrefeitUra Municipal de Itatiba, Estado de São Paulo, a elevar em 
Cr$ 6.663.900;00 (seis milhões, seiscentos e sessenta e três mil e novecentos cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidaila. 

Art. 1" É a Prefeitura Municipal de Itatiba, Estado de São Paulo, autorizada a elevar, temporaria
mente, os parâmetros fixados pelos itens I, II e III do art. 211 da Resolução n" 62, de 1975, do Senado Fe
deral, a fim de que possa realizar uma operação de crédito, no valor de CrS 6.663.900,00 (seis milhões, seis
centos e sessenta e três mil e novecentos cruzeiros), junto ao Banco do Brasil SJA, por conta do Fundo de 
Desenvolvimento Urbano (FDU), destinada ao financiamento de recuperação de áreas inundáveis e do sis
tema viário daquela Municipalidade. 

Art. 29 · Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, em 22 de setembro de 1976. -José de Maga/hã~s Pinto, Presidente . 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José· 
de Magalhães Pinto, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N" 85, DE 1976 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Leme, Estado de São Paul(), a elevar em 
Cr$ 9.715:600,00 (nove milhões, setecentos e quinze mil e seiscentos cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada. · 

Art. 111 É a Prefeitura Municipal de Leme, Estado de São Paulo, autorizada a elevar, tempora
riamente, os parâmetros fixados pelos itens I, II e III do art. 29 da Resolução n" 62, de 1975, do Senado Fe
deral, a fim de contratar empréstimo, junto ao Banco do Brasil S/ A, por conta do Fundo de Desenvolvi
mento Urbano (FDU), no valor de Cr$ 9.715.600,00 (nove milb.õés, setecentos e quinze mil e seiscentos cru
zeiros), destinado ao financiamento de diversas obras a serem executadas naquela Municipalidade. 

Art. 211 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, em 22 de setembro de 1976.- José de Magalhães Pinto, Presidente. 
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José 
de Magalhães Pinto, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N9 86, DE 1976 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Guarujá, Estado de São Paulo, a elevar em 
Cr$ 17.907.400,00 (dezessete milhões, novecentos e sete mil e quatrocentos cruzeiros) o mon
tante de sua dívida eonsolidada. 

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Guarujá, Esfado de São Paulo, autorizada a elevar, temporaria
mente, o parâmetro fixado pelo item II do art. 29 da Resolução n9 62, de 1975. do Senado Federal, a fim de 
que possa realizar uma operação de crédito, no valor de Cr$ 17.907.400,00 (dezessete milhões, novecentos e 
sete mil e quatrocentos cruzeiros), junto ao Banco do Brasil S/ A, por conta do Fundo de Desenvolvimento 
Urbano (FDU), destinada ao financiamento dos serviços de pavimentação asfáltica a serem executados em 
vias públicas daquela localidade. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, em 22 de setembro de 1976.- José de Magalhães Pinto, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José 
de Magalhães Pinto, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N987, DE 1976 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Embu, Estado de São Paulo, a realizar operação de 
crédito no valor de Cr$ 14.733.400,00 (quatorze milhões, setecentos e trinta e três mil e qua
trocento cruzeiros). 

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Embu, Estado de São Paulo, autorizada a elevar, tem
porariamente, os parâmetros fixados pelos itens I, II e III do art. 29 da Resolução n9 62, de 1975, do Senado 
Federal, a fim de que possa realizar uma operação de crédito, no valor de Cr$ 14.733.400,00 (quatorze mi
lhões, setecentos e trinta e três mil e quatrocentos cruzeiros), junto ao Banco do Brasil S/ A, por conta do 
Fundo de Desenvolvimento Urbano (FDU), destinada ao financiamento dos serviços de pavimentação 
asfáltica e obras complementares a serem realizadas em vias públicas daquela Municipalidade. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal. em 22 de setembro de 1976,- José de Magalhães Pinto, Presidente. 

SUMÁRIO 
l-ATA DA 163• SESSÃO, EM 22 DE SETEMBRO DE 

·)976. 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Ofícios do Presidente do Supremo Tribunal Federal 

N9 S-11/76 (n9 22/76-P/MC), encaminhando ao Senado 
·Cópias da petição inicial, das notas taquigrâficas e do acórdão 
proferido nos autos da Representação n9 942, do Estado do Rio 
de Janeiro, no qual o Supremo Tribunal Federal declarou a 
inconstiiucionalidadc das e1tpressões "c do Ministério Público" e 
"ou na carreira do Ministério Público':, aludidas no art. 115 da 
!Constituição do Estado do Rio de Janeiro. 

N9 S-12/76 (n9 23/76-P,'MC), encaminhando ao Senado 
cópias das notas taquigrãlicas e do acórdão proferido no 
Recurso E1ttraordinârio n9 78.466, do Estado de São Paulo, no 
,qual o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalida
lde do parágrafo único do urt. 34, na e1tpressão "c 20% (vinte por 
cento) ao Juiz de Direito da Comarca, parcela que scrâ recolhida 

ao Banco do Brasil S.A., e levantada quando das correições a que 
.se refere o art. 40"; e do § 29 do art. 36, na locução: "e ao Juiz de 
Direito da Comarca"; ambos do Decreto-Lei n9 167, de 14-2-67, 
daquele Estado. 

1.2.2- Ofícios do Primeiro-Secretário da Câmara dos 
Deputados 

N9 379/76, encaminhando autógrafo do Projeto de Lei do 
Senado n9 170/75, que dispõe sobre a organização e o funciona
mento de Movimentos Trabalhista e Estudantil nos Partidos 
Pnlíticos, e dâ outras providências. (Projeto que se transformou 
na Lei nY 6.341, de 5 de julho de 1976.) 

N9 380/76, encaminhando autógrafo do Projeto de Lei da 
Câmara n9 8/76, que disciplina a utilização de recipientes de 
vidro (garrafas), e dâ outras providências. (Projeto que se trans
formou na Lei n9 6.348, de 7 de julho de 1976.) 

N9 381/76, encaminhando autógrafo do Projeto de Lei do 
Senado n9 137/76, que dispõe sobre a indicação de candidatos a 
cargos eletivos nos municípios onde os Partidos Políticos não 
constiu!ram Diretórios Municipais, c dá outras providêncius. 

' 
:I 



Setembro de 1976 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II) Quinta-feira 23 6113 

(Projeto que se transformou na Lei n9 6.349, de 7 de julho de 
1976.) 

1.2.3- Pareceres 

-Referentes às seguintes matérias: 
Projeto de Lei do Senado n9 80f76, que acrescenta um 

parágrafo ao art. 224 da Consolidação nA< Leis do Trabalho, 
renumerando os demais, para fixar em 5 horas a jornada de 
trabalho do bancário que presta serviço de caixa, quer seja 
comissionado ou não. 

Projeto de Lei do Senado n9 20/76, que altera a redação do 
art. 413 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei n9 5.452, de )9 de maio de 1943. 

Projeto de Lei do Senado n9 51/76, que manda incluir no 
pagamento das férias as horas extraordinárias habitualmente 
prestadas pelo empregado. 

Projeto de Lei do Senado n9 71 j76, que dispõe sobre dispen
sa de apresentação de atestado de vida, para efeito de recebimen
to de proventos, por parte dos aposentados de qualquer sistema. 

1.2.4 - Comunicação da Presidência 

-Convocação de Sessão Extraordinária do Senado Federal 
a realizar-se hoje; às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia 
que designa. 

1.2.5 - Comunicação 

- Do Sr. Senador Gilvan Rocha, que se ausentará do País. 

1.2.6- Requerimentos 
I 

N9 489 f76, de urgência, para o Projeto de Lei do Senado n9 
199/76, do Sr.. Senador José Lindoso, que autoriza a doação de 
porções de terras devolutas a Municípios incluídos na região da 
Amazônia Legal, para os fins que especifica, e dá outras pro
vidências. 

N9 490/76, do Sr. Senador Gustavo Caoanema. solicitando 
que os Projetes de Lei do Senado n9s 41, 61, 130 e 210, de !976, 
tenham tramitação em conjunto. 

1.2.7- Discurso do Expediente 

SENADOR PAULO BROSSARD- Considerações sobre 
anunciado projeto de reforma do Poder Judiciário, a ser remeti
do, pelo Executivo, ao exame do Congresso Nacional. 

1.2.8 - Oficio do Prlmt ~ro-Sec:retárlo da Câmara dos Depu· 
ta dos 

N9 383 f76, solicitando retificação nos autograros referentes 
ao Projeto de Lei da Câmara n9 74, de 1976 (n9 2.559-B/76, na 
origem), que dispõe sobre as sociedades por ações. 

1.2.9- Comunicação da Presidência 

- Referente ao expediente anteriormente lido. 

1.2.10- Comunicações da Liderança da ARENA no Senado 
.Feder.al 

-De substituições de membros em Comissão Mista do 
Congresso NRdnnal 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Requerimento n9 440/76, do Sr. Senador Lourival Baptis
ta, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da 
entrevista concedida pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da 
República, General Ernesto Geisel, à Televisão japonesa. Aprova· 
do. 

- Projeto de Lei du Cfimaru n9 57 f76 (n9 2.380-B/76, na 
Cusa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Repúbli· 

ca, que dispõe sobre medidas de prevenção c reprcssao ao tráfico 
ilícito e uso indevido de substâncias entorpecentes ou que deter
minem dependência física ou psíquica, e dá outras providências. 
Discussão .encerrada, voltando às comissões competentes em 
virtude de recebimento de emenda de plenário, após usar da pala
vra na sua discussão o Sr. Senador Franco Montoro. 

-Projeto de Decreto Legislativo n9 22/76 (n9 59-B/76. na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto ao Tratado de 
Amizade, Cooperação e Comércio entre a República Federativa 
do Brasil e a República do Suriname, assinado em Brasilia, em 21 
de junho de 1976. Aprovado. À Comissão de Redação. 

- Projeto de Lei do Senado n9 9/76, do Sr. Senador Leite 
Chaves, que dá nova redação ao art. 29 da Lei n9 6.268, de 24 de 
novembro de 1975, que dispõe sobre a averbação do pagamento 
de títulos protestados, a identificação do devedor em títulos 
cambiais e duplicatas de fatura, e dá outras providências. Aprova
do em segundo turno. À Câmara dos Deputados. 

1.4- MAT~RIAS APRECIADAS APÓS A ORDEM DO 
DIA 

Projeto de Lei do Senado n9 I 99/76, em regime de urgência, 
nos termos do Requerimento n9 489 j76, lido no Expediente. 
Aprovado em primeiro e segundo turno, após pareceres das 
comissões competentes. À Comissão de Redação. 

- Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 199/76, em 
regime de urgência. Aprovado. À Câmara dos Deputados. 

- Redução final do Projeto de Decreto Legislativo n9 22/76 
(n9 59-B/76, na Câmara dos Deputados}, constante do terceiro 
item da Ordem do Dia. Aprovada, nos termos do Requerimento 
n9 491/76. À promulgação. 

I .5- DISCURSOS A POSA ORDEM DO DIA 

SENADOR VIRGIL/0 TÃVORA - Operaçações comer
ciais firmadas pelo Brasil com o Japão, por ocasião da visita rea
lizada pelo Presidente Geisel àquele País. 

SENADOR DANTON JOBIM- Considerações sobre as 
recentes declarações prestadas à imprensa pelo Presidente da 
República, referente à problemática politica e institucional brasi
l~ira. 

SENA'D'OR MAURO BENEVJDES- Justificando projeto 
de lei que encaminha à mesa, que revoga a Lei n9 5.453, de 14 de 
Junho de 196'8, e dâ outras .providências. 

SENADOR EVANDRO CARREIRA - Suelto inserto no 
jornal Correio Bra::iliense, sobre a eminência de crise, a nível 
mundial, no comércio da borracha natural. 

SENADOR VASCONCELOS TORRES - Apelo às au· 
toridades governamentais, em favor de medidas preventivas, 
que evitem a ocorrência de desemprego na Companhia Siderúrgi
ca Nacional, em virtude do atraso verificado no cumprimento 
dos cronogramas de expansão daq:ueta ~mpresa. 

1.6- DES!G'NA~O DA O'RDEM DO DIA DA PRÓ
XIMA SESSÃO. ENCE~RAM'ENTb. 

2- ATA DA 164• SESSÃO, EM 22 DE SETEMBRO DE 
1976 

2.1-ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1 - Discursos do E11:pediente . 

SENADOR PAULO BROSSARD- Considerações sobre 
us informuçõ~s prestadas pelo Líder do Governo no Senado, a 
r~speito de indagações formuladas pot S. Ex• sobre a aplicação 
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de numerários oriundos da majoração dos preços dos combustí
veis em obras que especifica. 

2.2.2 - Leitura de projeto 

Projeto de Lei do Senado n9 241/76. de autoria do Sr. Sena
dor Mauro Benevides, que revoga a Lei n9 5.453, de 14 de junho 
de 1968; e dá outras providências. 

2.2.3 - Requerimento 

N9 492f76, de autoria do "Sr. Senador Mauro Benev'ides, soli~ ., 
citando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do editorial 
do jornal Tribuna do Ceará, de Fortaleza, intitulado "Recursos 
para o Nordeste". 

2.3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de Resolução n9 96/76, que autoriza a PrefeitUra 
Municipal de Mococa (SP) a elevar o montante de sua dívida 
consolidada. Aprovado. À Comissão de Redação. 

- Projeto de Resolução n9 97 f76, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de ltapeva (SP) a elevar em Cr$ 9.339.100,00 (nove 
milhões, trezentos e trinta e nove mil e cem cruzeiros), o montan
te de sua dívida consolidada. Aprovado. À Comissão de Redação. 

-Projeto de Resolução n9 98/76, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Macedónia, Estado de São Paulo, a elevar o mon-

tante de sua dívida consolidada. Aprovado. À Comissão de Reda
ção. 

2.4 - MATI::RIAS APRECIADAS APÓS A ORDEM DO 
DIA 

- Reduções finais dos Projetes de Resolução n9s 96, 97 e 98, 
de 1976, constantes dos itens n9s I, 2 e 3, respectivamente, da 
Ordem do Dia. Aprovadas, nos termos dos Requerimentos n9s 
493 a 495/76. À promulgação. 

2.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI-
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

3- CONSULTORIA JURIDICA 

- Parecer n9 49, de 1976. 

4- INSTITUTO DE PREVIDtNCIA DOS CONGRES
SISTAS 

- Demonstração da conta "Receita e Despesa" - Agos-
to/76. 

- Balancete do Ativo e Passivo em 21 de agosto de 1976. 

5- MESA DIRETORA 

6- LIDI::RES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS 

7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN· 
TES 

ATA DA 163• SESSÃO, EM 22 DE SETEMBRO DE 1976 
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura 

PRESIDtNCIA DOS SRS. MAGALHÃES PINTO E WILSON GONÇALVES. 

Às 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 

Evandro Carreira - José Esteves - José Lindoso - Cattete 
Pinheiro - Henrique de La Rocque - Petrónio Portella - Wilson 
Gonçalves- Agenor Maria- Dinarte Mariz- Jessé Freire- Ruy 
Carneiro - Arnon de Mello - Teotônio Vilela - Augusto Franco 
- Gilvan Rocha - Heitor Dias - Luiz Viana - Ruy Santos -
Vasconcelos Torres - Benjamim Farah - Danton Jobim -
Gustavo Capanema - Itamar Franco - Franco Montoro -
Benedito Ferreira- Lâzaro Barboza- ltalívio Coelho - Saldanha 
Derzi- Otair Becker- Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- A lista de presen
ça acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro áberta a Sessão. 

O Sr. [9-Secretârio vai proceder à leitura do Expediente. 
É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFlCIOS DO PRESIDENTE DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

N9 S-11-76 (N9 22/76-P/MC), de 21 do corrente, encaminhando 
ao-Senado cópias da petição inicial, das notas taquigrâficas e do 
acórdão proferido, nos autos da Representação n9 942, do Estado 
do Rio de Janeiro, no qual o Supremo Tribunal Federal declarou a 
inconstitucionalidade das expressões "e do Ministério Público" e 
"ou na carreira do Ministério Público", aludidas no art. 115 da 

·Constituição do Estado do Rio de Janeiro. 
N9 S-12-76 (NY 23/76-PfMC), de 21 do corrente, encami

nhando uo Senado cópias das notas taquigrâficas e do acórdão profe
rido no Recurso Extraordinário n9 78.466, do Estado de São Paulo, 

no qual o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionali
dade do parágrafo único do art. 34, na expressão: "e 20% (vinte por· 
cento) ao Juiz de Direito da Comarca, parcela que serâ recolhida ao 
13anco do Brasil S. A., e levantada quando das correições a que se 
refere o art. 40"; e do§ 29 do art. 36, na locução: "e ao Juiz de Pirei
to da Comarca"; ambos do Decreto-Lei n9 167, de 14-2-67, daquele 
Estado. 

À Comissão de Constituição e Justiça. 

OFICIOS DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA CÂMARA 
DOS DEPUTADOS 

N9 379 f76, de 21 do corrente, encaminhando autógrafo do Pro
jeto de Lei do Senado n9 170, de 1975, que "dispõe sob~e a Orga
nização e o funcionamento de Movimentos Trabalhista e Estudantil 
nos Partidos Políticos, e dâ outras providências". 

(Projeto que se transformou na Lei n9 6.341, de 5 de julho de 
1976.) 

N9 380/76, de 21 do corrente, encaminhando autógrafo do Pro· 
jeto de Lei da Câmara n9 8, de 1976, que "disciplina a utilização de 
recipientes de vidro (garrafas), e dâ outras providências". 

(Projeto que se transformou na Lei n9 6.348, de 7 de julho de 
1976.) 

N9 381/76, de 21 do corrente, encaminhando autógrafo do Pro
jeto de Lei do Senado n9 137, de 1976, que "dispõe sobre a indi· 
cação de candidatos a cargos eletivos nos municípios onde os Parti· 
dos Políticos não constituíram Diretórios Municipais, e dâ outras 
providências", 

(Projeto que se transformou na Lei n9 6.349, de 7 de julho de 
1976,) 
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PARECERES 

PARECERES Nl/s 775 E 776, DE 1976 

Sobre o projeto de Lei do Senado, n9 80, de 1976, que 
"acrescenta um parágrafo ao art. 224 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, renumerando os demais, para fixar em 5 
horas a jornada de trabalho do bancário que presta serviço de 
('aixa, quer seja comissionado ou niio ". 

PARECER N9 775, DE 1976 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Otto Lehmann 

Pretende o ilustre Senador Leite Chaves privilegiar, com a redu
ção da jornada de trabalho de trinta para vinte c cinco horas se
manais, o desempenho do Caixa Executivo dos estabelecimentos 
bancários, mediante acréscimo de um parágrafo ao artigo 224 da· 
Consolidação das Leis do Trabalho, renumcrando os demais. 

O parágrafo proposto tem a seguinte redação: 

"§ (9 A jornada de trabalho do bancário, que exercer, 
em caráter de comissionamento ou não, as funções de caixa, 
será de 5 horas diárias, não podendo ultrapassar o total de 25 
boras semanais" (grifamos). 

2. Alegando que o horário especial do bancário decorre da pe~ 
culiaridade das suas funções, adverte, quanto aos "serviços espe
cialíssimos'·' a cargo dos caixas - recebimento e pagamento em che· 
ques e moeda corrente, conferência de troco c exame de assinaturas 
- que a magnitude da tarefa lhes produz considerável tensão emo
cional, em face da vigilância reclamada. 

Tal situação ter-se-ia agravado com a criação da figura do· 
Caixa Executivo, que, sozinho, estaria substituindo um continuo, um 
conferente de firmas, um contador, o exame dos cheques pelo Chefe 
de Serviço, bem como o encarregado do lançamento em ficha, além 
de fazer o pagamento em dinheiro ou receber os cheques, suas fun· 
ções iniciais. Ademais, é o responsável pelas diferenças de caixa, o 
que lhe aumentaria a tensão e, com o stress, o risco de erro. 

Depois de afirmar que os bancos não compensam tal esforço 
extremo- apesar da economia de quatro funcionários em suas filas 
de pagamento- conclui: 

"Dessa forma, nada mais justo do que se lhe reduzir 
uma hora na faina diária de trabalho, para reduzir os riscos a 
que ele se expõe." 

3. Preliminarmente, não encontramos, na proposição, eiva de 
inconstitucionalidade nem clara injuridicidade e achamo-la confo•· 
me a técnica legislativa. 

Mas cabe a esta Comissão, nos termos de mandamento regimen
tal, a· apreciação do mérito, por versar o projeto matéria de Direito 
do Trabalho. 

Neste passo, há evidentes mostras da inconveniência e inoportu· 
nidade na proposição. 

Indaga-se, desde logo, se é o desgaste emocional que leva o 
Caixa ao stress, ou este lhe advém do excesso de atribuições; 

O exame da justificação leva a supor a dupla causa da alegada 
tensão psíquica. 

Parece-nos, porém, que a causa principal do desgaste neuro
psíquico a que levaria semelhante tensão emocional estâ no excesso 
de atribuições conferidas ao Caixa Executivo, como substituto de 
outros quatro auxiliares. 

Então a redução de seis para cinco horas diárias, na sua 
jornada, apenas tornaria mais denso o quadro da sua tarefa: 
continuaria a fazer o mesmo trabalho, de cinco pessoas, em menor 
tempo, e assim, dentro de um clima de maior preocupação. 

4. Há, ainda, outra inconveniência a assinalar: a proposição diz 
que a tarefa do caixa não poderá ultrapassar o total de 25 horas 
semanais. Impede, assim, a possibilidade de prorrogação do horário 

-privilégio que lhe é deferido pelo artigo 225 da CLT, observado o 
limite de 45 horas semanais - uma vez que o autor não cogitou, 
sequer, da alteração do citado mandamento. 

Tudo nos leva a crer que o problema não será solucionado pela 
redução da jornada laboral do Caixa Executivo- pois, diminuído o 
horário e conservada a tarefa, a tensão emocional e o stress psiqui· 
co seriam evidentemente agravados - mas na revisão do diploma 
que lhe ampliou de tal sorte o elenco de atribuições. 

Convém frisar que o Projeto, não alterando o artigo 225 da 
CL T (Decreto-Lei n9 5.452, de (9 de maio de 1943) termina por vedar 
ao Caixa Executivo a execução de horas-extras de trabalho, num: 
tratamento que a muitos deles poderia parecer restritivo, com aspec· 
tos de sanção econômica. 

Daí porque embora constitucional, jurídico e conforme a técni· 
ca legislativa, opinamos, no mérito, pela rejeição do Projeto de Lei 
do Senado n9 80, de 1976. · 

Sala das Comissões, em 12 de maio de 1976.- Accioly Filho, 
Presidente.- Otto Lehmann, Relator- Leite Chaves, vencido -
Nelson Carneiro, vencido quanto ao mérito, na ausência de pronun· 
ciumento da Comissão de Saúde. -José Lindoso- Helvidio Nunes 
- Henrique de La Rocque. 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Um lapso de entendimento do douto parecer comprometeu-lhe 
a conclusão. 

O Projeto. não veda ao Caixa horas extraordinárias de serviço. 
Esse ponto não foi modificado, podendo ele servir até o máximo de '} 
horas por dia. 

O que se alterou foi a jornada normal, seja, a tarefa diária e 
regular do serviço que, de seis horas passaria para cinco. 

O serviço extra continuará sendo admitido até o máximo de 8 
horas, eis que não houve modificação na redação do artigo 225 da 
CLT. 

Por essa razão, data venía, não poderia haver rejeição quanto ao 
mérito. Se a redução pareceu duvidosa, o problema bem que poderia 
ser corrigido por emenda. E tal emenda o signatário se dispõe a suge· 
rir à Douta Comissão de Legislação Social caso ela julgue necessária 
a uma maior clareza do dispositivo que se pretende introduzir na 
CLT. 

Sala das Comissões, 12 de maio de 1976. - Senador Leite 
Chaves. 

PARECER N9 776, DE 1976 
Da Comissão de Legislação Social 

Relator: Senador J essé Freire 
O projeto, de autoria do nobre Senador Leite Chaves, institui a 

jornada de trabalho de 5 horas diárias para o bancário que exercer, 
em caráter de comissionamento ou não, as funções de Caixa. 

Fundamentando a proposição, alega que as funções do moder· . 
no Caixa Executivo, um processo de tensões constantes, justificam a 
proposta de redução da jornada. Assim, porque trabalha mais· 
intensamente, deverá ter uma compensação, trabalhando menos 
extensamente. 

Na Comissão de Constituição e Justiça, bem lançado e · 
arguto parecer do eminente Senador Otto Lehmann, demonstra e 
comprova que o projeto carrega o peso da inconveniência e da 
inoportunidade. 

Para tanto, arma raciocínio silogístico: se é o excesso de atribui· 
ções que leva o caixa ao desgaste emocional, reduzir o horário 
significará aumentar a carga de trabalho, pois, terá menos tempo 
pura l'azer a mesma coisa. 

Ademais, limitando o máximo de trabalho do Caixa a 25 horas 
· semanais, excluirá, automaticamente, a possibilidade de horas· 

extras, o que se constituirá discriminação que a maioria nilo deverá 
nceber como prêmio, mas, sim, como castigo. 
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Entretanto, o fundamental a considerar no exame da pro
posição localiza-~e !=m plano mais elevado c genérico. 

Somos um País novo, em desenvolvimento porque ainda mais 
rico em potencialidades do que em realizaçÕes. 

Para vencer a longa caminhada que leva à cumieira onde se 
situam as potências, o fator trabalho desempenha função vital. 

Faz-se mister aguda sensibilidade para trato de todos os dados 
que, direta ou indiretamente, afetam ou podem a_fetar o quadro dessa 
realidade-axioma. 

De um lado, sabemos que só o trabalho, com perseverança e até 
sacrifício, de todos e de cada um, poderá acelerar a marcha rumo ao 
Brasil Grande. 

De outro, diante de cada caso, individual ou de grupo, temos 
uma pecaminosa tendência latina para excluir ou aceitar sua 
exclusão da regra geral de que todos precisamos trabalhar muito. 

Em geral, temos compreensão aberta para entender a regra e 
com facilidade todos nos situamos de seu lado quando, diante do 
quadro global do Pais e do povo, nos dedicamos ao estabelecimento 
da estratégia, visando a queimar etapas em busca da mais rápida 
chegada ao estágio de nação desenvolvida. 
· Mas, paradoxalmente, também temos até maior facilidade para, 

frente a casos de abertura de exceções, aceitarmos os regimes 
específicos de favor, esquecendo-nos completamente das sérias 
razões que justificam e legitimam a intangibilidade da regra geral. 

Não temos dificuldade em decidir, esperando e distanciando 
raciocínios que deveriam sempre caminhar juntos e hierarquizados, 
assegurada prevalência ao que se forma para defesa da regra geral. 

Olvidamos que, quase sempre, o favor a alguns significa, em 
realidade, discriminação contra todos os demais. 

Esquecemos, sobretudo, que o precedente gera precedente, 
revelando espantosa fertilidade, de modo tal que, depois de um certo 
tempo não causará estranheza que as exceções, ao invés de 
desempenharem a função de confirmar a regra, tornem-se o túmuTo 
desta. 

Dentro de uma comunidade em que todos precisamos trabalhar, 
quando premiamos poucos com o direito de trabalhar menos 
estaremos, automaticamente, punindo muitos com a obrigação de 
trabalhar mais. 

A partir desse axioma econõmico e à luz das razões apresenta
das, nosso parecer aconselha a rejeição do projeto. 

Sala das Comissões, em 16 de setembro de 1976, - Senador 
Nelson Carneiro, Presidente - Jessé Freire, Relator - Domício 
Gonclim - Mendes Canale - Henrique de La Rocque - Franco 
Montoro, vencido- Jarbas Passarinho 

PARECERES N9s777 E778, DE 1976 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 20, de 1976, que 
"altera a redação do artigo 413, da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n9 5.452, de 19 de maio 
de 1943". 

PARECER N9777, DE 1976 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Helvídio Nunes 
Por via do Projeto de Lei n9 20, de 1976, intenta o nobre 

Senador Orestes Quércia alterar "a rcdação do art. 413 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n9 
5.452. de J9 de maio de i943". 

Designado relator, o ilustre Senador Dirceu Cardoso, 
escudado · em que o objetivo 'da proposição "é impedir o 
prolongamento do per!odo diário de trabalho de menor, com o fim 
de evitar seja ele prejudicado em sua formação educacional, moral e 
lisica", ofereceu-lhe, nesta Comissão, parecer pela constitucionali
dade e juridicidade e favorável quanto ao mérito. 

2. Sem negar a inexistência de óbices de ordem jurídica e 
constitucional, a maioria da Comissão de Constituição e Justiça, 
entretanto, entendeu que, ao invés de proteger, o projeto fere os 
interesses dos menores que trabalham. 

Realmente, o objetivo central do projeto é o de simplesmente 
eliminar os itens I e Ii do art. 413 da CLT, mantido, porém, o caput. 

Acontece que o item I excepciona a norma que veda a 
prorrogação da duração normal diária do trabalho do menor, com 
extrema cautela. Assim é que permite a prorrogação até mais duas 
horas, mediante convenção ou acordo coletivo, desde que o excesso 
em um dia seja compensado pela diminuição em outro. 

A regra legal, por conseguinte, ajusta e c\)mpatibiliza os 
eventuais interesses da empresa aos de menor. O que lhe toma hoje 
devolve obrigatoriamente amanhã. 

A segunda norma que contraria o principio geral, traduzida no 
item II do art. 413, c que também o projeto cogita de erradicar, 
dtdara que, excepcionalmente, por motivo áe força maior, o menor 
poderá ter a duração normal diária de trabalho prorrogada, mas 
com acréscimo salarial de, pelo menos, 25% (vinte c cinco por cento) 
sobre a hora normal, desde que o trabalho do menor seja 
imprescindível ao funcionamento do estabelecimento. 

Também nesta hipótese o texto vigente concilia os interesses de 
empregador e empregado menor, pois que consente a prorrogação 
por mais de duas horas mediante o acréscimo salarial de 25% sobre a 
normal, ao invés da compensação horária prevista no item I. 

Além do mais, há de ser considerado que a oferta de trabalho, 
no País, ainda está longe de cobrir a demanda. 

Assim, a abolição das exceções legais pretendida pelo eminente 
Senador Orestes Quércia não beneficia ao trabalhador-menor, mas, 
ao contrário, cria desestimulo ao concurso da sua força de trabalho. 

A proposição, pois, apesar de constitucional e jurídica, é 
inconveniente, pelo que somos pela sua rejeição quanto ao mérito. 

1:. o parecer do vencido. 
Sala das Comissões, em 16 de junho de 1976. - Accioly Filho, 

Presidente - Helvídio Nunes, Relator - Dirceu Cardoso, vencido de 
acordo com o voto em separado. - Otto Lehmann - Paulo Brossard 
-José Llndoso, vencido- Henrique de La Rocque- Heitor Dias
Leite Chaves, vencido. 

VOTO VENCIDO DO SR. SENADOR DIRCEU CARDOSO 
O projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador Orestes 

Quércia, visa a modificar o art. 413 da CL T, que trata da jornada de 
trabalho do menor, revogando-lhe os incisos I e II, com o objetivo de 
elimir.ar as exceções permissivas de prorrogação do horário normal. 

Com efeito, o inciso I permite a prorrogação em até 2 (duas) 
horas, independentemente de acréscimo salarial, nos casos 
:onvencionados ou resultantes de acordo coletivo, as quais seriam 
compensadas de modo a não ultrapassar o limite das 48 (quarenta c 
oito) horas semanais. 

J á o inciso II, autoriza a prorrogação até o máximo de 12 (doze) 
horas, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a hora. 
normal. 

Justificando a proposição, assinala o Autor que o Objetivo da 
lei é impedir o prolongamento do período diário de trabalho do 
menor, com o fim de evitar seja ele prejudicado em sua formação 
educacional, moral e física. 

E está certo quando afirma que, "se as condições econõmicas e 
financeiras de sua familia são de molde a exigir sua cooperação do 
trabalho assalariado, o Estado deve c pode impedir que essa 
circunstância lhe exerça efeitos negativos c prejudiciais". 

Diante do exposto, e como não há óbices de ordem jurídica e 
constitucional, somos pela aprovação do Projeto, inclusive quanto 
ao mérito. 

Sala das Comissões, em 10 de junho de 1976.- Dirceu Cardoso. 

PARECER N9 778, DE 1976 
Da Comissão de Legislação Social 

Relator: SenadorJessé Freire 
Intenta o ilustre Senador Orestes Quércia, com a proposição sob 

exame, suprimir as exceções contidas nos incisos I e 11 do artigo 413, 
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da Consolidação das Leis do Trabalho, permissivas da prorrogação 
da duração normal do trabalho do menor. 

Estipulam tais normas excepcionadoras que o trabalho do 
menor pode ser pro"tfogado, 

"até mais de duas horas, independentemente de acrés· 
cimo salarial, mediante convenção ou acordo coletivo nos 
termos do Título VI desta Consolidação, desde que o excesso 
de horas em·um dia seja compensado pela diminuição em 
outro, de modo a ser observado o limite mâximo de 48 
(quarenta e oito) horas semanais ou outro inferior legalmente 
fixado; e, 

E~epcionalmente, por motivo de força-maior, até o 
mâximo de aoze '(12) horas, com acréscimo salarial de, pelo 
menos, vinte é cinco por cento (25%) sobre a hora normal c 
desde que o trabalho do menor seja imprescindível ao fun· 
cionamento do estabelecimento." 

Justificando a sua iniciativa, o ilustre autor assim se expressa: 

"A Consolidação das Leis do Trabalho proíbe, como 
norma geral, a prorrogação da duração normal da jornada de 
trabalho do menor, excetuadas, somente, duas hipóteses: 

Até mais duas (2) horas, independentemente de acrésci
mo salarial mediante convenção ou acordo coletivo, nos 
termos do Título VI desta Consolidação das Leis do Tra· 
balho, desde que o excesso de horas em um (I) dia seja 
compensado pela diminuição em outro, de modo a ser 
observado o limite mâximo de quarenta e oito (48) horas 
semanais ou outro inferior legalmente fixado; 

Excepcionalmente, por motivo de força-maior, até o 
mâximo de doze (U) horas, com acréscimo salarial de, pelo 
menos, vinte e cinco por cento (25%) sobre a hora normal e 
desde que o trabalho do menor seja imprescindível ao 
'funcionamento do estabelecimento. 

Todavia, em decorrência da interpretação livre dessas 
exceções, estabeleceu-se uma norma, que é um desrespeito à 
proteção do trabalho do menor: a jornada diâria de trabalho 
dos menores pode ser prorrogada e o é sempre a qualquer 
pretexto do empregador, uma vez que a própria Lei lhe ofere· 
ce condições para fazê-lo. 

Ora, o objetivo da lei é impedir a jornada do trabalho do 
menor mais prolongada e protegê-lo, evitando seja ele 
prejudicado em sua formação educacional, moral e física. ' 

O menor é um ser em desenvolvimento e em formação, e 
se as condições econômicas c financeiras de sua famma são 
de molde a exigir sua cooperação do trabalho assalariado, o 
Estado deve e pode impedir que essa circunstância lhe exerça 
efeitos negativos e prejudiciais, estabelecendo regra que. fixe 
uma jornada de trabalho normal, e que não possa jamais ser 
ampliada." 

Devemos observar, todavia, que além das medidas acautelado· 
ras contidas nos incisos I e II, outras existem na CL T preservadoras 
da integridade física do menor trabalhador. 

Assim, a legislação vigente sobre a matéria estipula, em 
qualquer caso de prorrogação do trabalho do menor, deva esta ser 
comunicada à autoridade competente no prazo de 48 horas, 
condicionada t1 sua autorização a habilitação do menor em exame 
médico oficial. Acresce, ainda, que o período extraordinário de 
trabalho do menor deve, por imposição legal, ser precedido, sempre, 
de I 5 minutos de descanso. 

Quer nos parecer que o texto vigente concilia os interesses de 
empregador e empregado, :: que a alteração proposta, se transforma· 
da em lei, realmente desestimularia a absorção da força de trabalho 
integrada pelos menores de idade, que é muito significativa em nosso 
País. 

À vista do exposto, perfilhamos inteiramente as razões que 
conduziram a Douta Comissão de Constituição c Justiça a opinar. 

quanto ao mérito, pela rejeição do Projeto de Lei do Senado n9 20, de 
1976. 

Sala das Comissões, em 16 de setembro de 1976. - Nelson 
Carneiro, Presidente- Jessé Freire, Relator- Domício Gondim
Mendes Canale - Henrique de La Rocque - Franco Montoro, 
vencido- Jarbas Passarinho. 

., ~RECERES N9s 779 E 780, OE 1976 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 51, de 1976, que 
"manda incluir no pagamento das férias as horas extraordlná· 
rias habitualmente prestadas pelo empregado". 

PARECER N9 779, DE 1976 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Henrique de La Rocque 

O projeto de lei sob cxame,.de autoria do ilustre Senador Fran
co Montoro, visa a alterar o caput do art. -140 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n9 5.452, de 19 de 
maio de 1943, objetivando incluir na remuneração das férias as ho· 
ras extraordinárias habitualmente prestadas. 

Justificando sua pretensão, assinala o Autor, teria ela o mérito 
de eliminar dúvida e incerteza no tocante à inclusão daquele valor na 
remuneração das férias, destacando o entendimento do Tribunal 
Superior do Trabalho à respeito, segundo o qual, "se a regra legal é 
de perceber o empregado durante o período de férias, remuneração 
equivalente a do período de atividade, deverâ operar-se a inclusão, 
nessa remuneração, das horas extras habitualmente trabalhadu". E 
cita, em seu apoio, o Prejulgado n9 24, daquela egrégia Corte, oestel 
termos: 

A remuneração das férias inclui a das horas extraordinárias habl· 
tualmente prestadas: 

Efetivamente, não incorporou a CLT ao elenco ·do art. 140, a 
matéria em espécie, apesar de haver equiparado à remuneração que 
perceber quando em serviço, os seguintes casos: . 

a) média da produção no período aquisitivo, quando ·o salâno 
for pago por tarefa(§ !9); 

b) média do período quando o salário for pago por dia ou hora 
(§ 29); 

c) média percebida quando o salário for pago por viagem, co-
missão, percentagem ou gratificação(§ 39); e, · · · 

d) quando parte da remuneração for paga em utilidades, serâ es
ta computada de acordo com a anotação da respectiva Carteira de· 
Trabalho (§ 49), · 

~ evidente que o cumprimento, habitual, de horas extraordiná
rias, deverâ somar-se ao salário fixo, uma vez que a este, por força da 
constância, ê adicionado, por isso que se con~titui numa remun~
ração assemelhada às formas de percepção sal anal extravagantes ac•· 
.na mencionadas. 

Diante do exposto, e como não hã óbices quanto a juridicidade 
e constitucionalidade, somos pela aprovação do projeto e também 
favorável quanto ao mérito, com a seguinte 

EMENDA N9 1-CCJ 

Art. !9 ••••••••.••••••••••••••.••••••••.•.••• • • • • • • • • • 
"Art. 140: onde se lê "com inclusão das" 

leia-se "inclusive as" 
Sala das Comissões, em 28 de abril de 1976. - Accloly Filho, 

Presidente - Henrique de La Rocque, Relator - Helvidio Nunes -
Heitor Dias- José Lindoso- Nelson Carneiro- Leite Chaves. 

PARECER N9780, DE 1976 
Da Comissão de Legislação Social 

Relator: Senador J essé Freire 

Com o presente projeto, intenta o ilustre Senador Franco 
Montoro alterar a redaçilo do caput do art. 140 da Consolidação das 
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Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n9 5.452, de )9 de 
maio de 1943, de modo a reconhecer expressamente que, no paga
mento das férias, devem ser incluídas as horas extrr,.,rdinárias 
habitualmente prestadas. 

Submetida ao exame da Comissão de Constituição e Justiça, a 
matéria foi considerada jurídica e constitucional e aprovada com 
emenda. 

A atual redação do dispositivo que se pretende modificar é a 
seguinte: 

"Art. 140. O empregado em gozo de férias terá direiio 
à remuneração que receber quando em serviço." 

Não obstante a clareza do texto mencionado, a verdade é que 
muitas diíVidas têm sido levantadas sobre a questão, com incalculá· 
veis prejuízos para os trabalhadores e para a própria Justiça do 
Trabalho. 

Isso, apesar da jurisprudência propender totalmente pela inclu· 
são das horas extras habituais na remuneração das férias. 

Tem entendido os Tribunais que a remuneração das férias deve 
corresponder à remuneração efetivamente percebida quando em 
atividade, isto é, o salário acrescido das demais vantagens legais, pois 
o empregado em gozo de férias não pode nem deve ter prejuízo de 
natureza pecuniária. 

Esta a interpretação dada pelo Tribunal Superior do Trabalho, 
através do Prejulgado n9 24, que, como acentua Calheiros Bonfin 
''reveste-se clé ·maior relevância e amplitude do que a súmula 
adotada no Supremo Tribunal Federal. Pois, enquanto esta resulta 
de norma regimental interna do Excelso Pretória, o prejulgado tem 
sua autoridade, na órbita trabalhista, conferida por disposição 
expressa de lei, impondo-se, de forma obrigatória e vinculatória, às 
instâncias inferiores". 

Como se vê, é a garantia da irredutibilidade salarial que o ilustre 
autor da presente iniciativa objetiva preservar e deixar claramente 
expressa no capítulo das férias, de nossa Consolidação das Leis do 
Trabalho. 

À vista do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei do 
Senado n9 51, de 1976, com a emenda de redação apresentada na 
Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, em 16 de 'Setembro de 1976.- Nelson Car· 
neiro, Presidente - Jessé Freire, Relator - Domício Gondim -
Mendes Canale - Henrique de La Rocque - Franco Montoro -
Jarbas Passarinho. 

PARECERES N9s 781, 782 E 783, DE 1976 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 71, de 1976, "que 
dispõe sobre a dispensa de apresentação de atestado de vida, 

·para· efeito de recebimento de proventos, por parte dos aposen
tados de qualquer sistema." 

PARECER N9 781, DE 1976. 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Henrique de La Rocque. 

O presente projeto, de iniciativa do ilustre Senador Nelson 
Carneiro, tendo em conta o fato de ser comum exigir-se dos 
aposentados em geral a apresentação periódica de atestado de vida, 
como condição indispensável para recebimento dos respectivos 
proventos e os problemas daí decorrentes, determina: 

"Art. )9 O pagamento de proventos aos aposentados, 
quando feito pessoalmente ou depositado em estabeleci
mento bancário, independerá de apresentação de atestado de 
vida. 

Art. 29 Pura os efeitos desta Lei, consideram-se aposen· 
tados todos os inativos da Administração Dircta ou lndireta, 
nu do Sistema Geral da Previdência Social." 

Em abono da proposição, argumenta o autor: 

"De certa forma, é perlcitamentc cabível a exigência, na· 
medida em que já tem acontecido casos de fraude no que diz 
respeito ao recebimento desses proventos." 

"Entretanto, a nosso ver a exigência somente tem razão 
de ser quando se tratar de recebimento através de mandato 
procuratório. Aí, sim, justificam-se os cuidados, que rcsul· 
tarão, sem dúvida, em f~vor do próprio aposentado." 

Não é fato novo, nem deve ser ignorado por muitos, as 
· ~ificuldades com que se defrontam milhares c milhares de brasileiros 
para recebimento de seus minguados proventos; arrostando transpor· 
tcs deficientes e retaroatar1os; sujeitando-se aos incômodos de· filas 
quilométricas; suportando a indiferença e, ·muitas vezes, a ostensiva 
má-vontade de funcionários carentes de um mínimo de urbanidade. 

Depois, é preciso assinalar que o "famoso atestado de vida"ncm 
sempre se reveste daquela condição de prova que se lhe pretende 
emprestar, pois, não raro, as "autoridades" ou pessoas que o firmam 
o fazem a título gracioso e, portanto, sem as cautelas devidas, tendo 
cm vista a importância e implicações das responsabilidades que 
assumem. 

A idéia nos parece merecedora da melhor atenção, dai porque, 
,no sentido de torná-la uma realidade, somos pela tramitação do 
projeto, que consideramo$ jurídico e constitucional, oferecendo a 
seguinte • 

EMENDA N9 1-CCJ 

Dê-se ao art. )9 a seguinte redaçã'ó: 

"Art. )9 O pagamento ~ proventos aos aposcntados,
quando feito pessu<1uneme ou através de depósito bancário, 
independerá de apresentação de atestado de vida." 

Sala das Comissões, 19 de maio de 1976.- Gustavo Capuema, 
Presidente em exercício - Henrique de La Rocque - Relator -
Nelson Carneiro - Otto Lebmann - Leite Chans - Heitor Diu -
Dirceu Cardoso - Helvfdlo Nunes. 

PARECER N9 782, DE 1976 
Da Comissão de Serviço Público Civil 

Relator: Senador Accioly Filho 
I. De iniciativa do Sr. Senador Nelson Carneiro, o Projeto de 

Lei 71J76, dispõe a exigência de apresentação de atestado de vida pa· 
ra o pagam~nto dos proventos dos inativos. Nos termos do projeto, 
quando o pagamento for realizado pessoalmente ao inativo ou me· 
diante depósito em conta corrente bancária, não se .exigirá o atestado 
de vida. 

2. A apresentação periódica de atestado de vida, por parte dos 
inativos do serviço público e de beneficiários da Previdência Social, é 
uma precaução adotada pela administração para impedir a fraude. 
Esta, no entanto, só P"de 'ocorrer quando " pagamento é feito a 
mandatário, que se apresentar com instrumento de procuração para 
receber os proventos ou beneficies a que tem direito o mandante. 
Nesse caso é, realmente, necessária a exigência de prova de vida do 
credor, pois é possível que ele já tenha falecido e o procurado; 
continue a receber em seu nome. 

Já isso não acontece quando o pagamento é feito pessoalmente 
ao credor ou em seu nome depositado em conta bancária. Quando o 
pagamento ê direto ao credor, não há melhor prova de vida que a sua 
presença no órgão pagador, onde apresenta, se lhe é exigido, 
documento de identidade. Nesse caso é demasiada-cautela, que chega 
às raias da tolice, reclamar-se prova de vida do credor, qu.ando este 
se encontra na frente do funcionário, validamente identificado. 

Igual i: a situação do pagamento por via bancária. Aqui, a prova 
deve-se transferir ao estabelecimento bancário, ao qual caberá exigir 
a identificação dos seus corrcntistas. Se a administração, nesse caso, 
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também exige prova de vida do credor, haverã uma dupla fiscaliza
ção,. porque o banco tem o mesmo cuidado a respeito de todos os 
seus corréntistas. 

3. f:,, portanto, de toda a conveniência o texto do projeto, por 
cuja apr.ovação é: o meu parecer. 

Sala das Comissões, 24 de junho de 1976. -Lázaro Barboza, 
Presidente - Accioly Filho, Relator - Augusto Franco - Mattos 
Leão. 

PARECER N9 783, DE 1976 
Da Comissão de Legislação Social 

Relator: Senador Jarbas Passarinho 

O presente projeto, de autoria do ilustre Senador Nelson Carnei· 
ro, estabelece que o pagamento de proventos aos aposentados, 
quando feito pessoalmente ou depositado em estabelecimento 
bancário, independerá de apresentação de atestado de vida. 

Justificando a sua iniciativa o autor salienta: 

"t comum a exigência de apresentação periódica de 
atestado de vida, feita aos aposentados, como condição para . 
o recebimento de proventos de aposentadoria. 

De certa forma, é perfeitamente cabível a exigência, na 
medida em que jã têm acontecido casos de fraude no que CIIZ 

respeito ao recebimento desses proventos, fraudes essas en
gendradas, como é óbvio, por pessoas inescrupulosas. 

Entretanto, a nosso ver, a exigência somente tem razão 
de ser quando se tratar de recebimento através de mandato 
procuratório. Aí, sim, justificam-se plenamente os cuidados, 
que resultarão, sem dúvida, em favor do próprio aposentado. 

Do contrário, nosso entendimento é de que a exigência 
que vem sendo feita por parte de órg~os competentes, não 
tem lógica procedência, pois o atestado de vida, sobre ser 
tradiç-ao que se quer dar, de pôr fim a eventuais desonesti
dades. Com efeito, se o aposentado comparece, pessoalmente, 
ao setor competente para receber seus proventos e se identifi- · 
ca de modo devido, ou se seus proventos são depositados cm 
conta bancária, cujo saque somente pode ser feito mediante. 
assinatura devidamente reconhecida pelo estabelecimento de 
crédito não vemos nenhuma razão para se exigir desses ci
dadãos atestado de vida. Não hã nenhuma lógica nessa exi
gência. 1:: como se eu dissesse: estou aqui, pessoalmente, para· 
receber meus proventos, mas por via das dúvidas, trouxe este 
atestado para comprovar que so1.1 eu que estou aqui e que es· 
tou vivo." 

Examinada pela Comissão de Constituição e Justiça a matéria 
foi considerada jurídica e constitucional e aprovada nos termos da 
emenda, de redação, n9 1-CCJ. 

A Comissão de Serviço Público Civil também se manifestou fa
vorável ao projeto, deixando, contudo, de opinar sobre a emenda 
apresentada. 

A matéria, quer nos parecer, é de toda conveniência, pois a 
exigência de apresentação periódica de atestado de vida para re
cebimento de proventos, não se justifica quando o inativo comparece 
pessoalmente ao órgão pagador ou quando é feito o depósito cm sua 
conta bancãria. 

Como acentuado pelo relator da matéria na Comissão de Servi
ço Público Civil, "quando o pagamento é direto ao credor não hã me
lhor prova de vida que sua presença no órgão pagador, onde, apre
senta, se lhe é exigido, documento de identidade. Nesse caso é dema
siada cautela, que chega às raia·s da tolice, reclamar-se prova de vida 
do credor, quando este se encontra na frente do funcionário, vali
damente identificado". 

À vista do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei do 
Senado n9 )I, de 1976, e da emenda n9 1-CCJ. 

Sala das Comissões, em 16 de setembro de 1976.- Franco Mon· 
toro, Presidente eventual - Jarbas Passarinho, Relator - Domiclo 
Gondim - Nelson Carneiro - Mendes Canale - Henrique de La 
Rocque. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- O Expediente iido 
vai à publicação. (Pausa.) 

A Presidência convoca Sessão Extraordinária a realizar-se hoje, 
às 18 horas e 30 minutos, destinada à apreciação dos Projctos de: 
Resolução n9s 96, 97 e 98, de 1976. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Sobre a mesa,· 
comunicação que será lida pelo Sr. (9-Secretário. 

f:.lida a seguinte 

Eni 22 de setembro de 1976. 

Senhor Presidente 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que me 
ausentarei do País a partir de 25 do corrente para, devidamente 
autorizado pelo Senado, na forma do art. 36, § 29 da Constituição e 
art. 44 do Régimento Interno, participar da Sessão da Assembléia
Geral da Organização das Nações Unidas a realizar-se na cidade de 
Nova York. 

Atenciosas saudações,- Gilvan Rocha. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- A Presidência fica 
ciente. 

Sobre a mesa, requerimento que serã lido pelo Sr. (9-Secretãrio. 

f: lido o seguinte 

REQUERIMENTO N9 489, DE 1976 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b, do 
Regimento, para o Projeto de Lei do Senado n9 199, de 1976, do Sr. 
Senador José Lindoso, que autoriza a doação de porções de terras 
devolutas a Municípios incluídos na região da Amazônia Legal, para 
os fins que especifica, e dá outras providências. 

Sala das Sessões, 22 de setembro de 1976.- Ruy Santos. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- De acordo com o 
art. 375, 11, do Regimento Interno, o requerimento será votado após 
a Ordem do Dia. 

Sobre a mesa, requerimento que scrã lido pelo Sr. 19-Secretário. 

f:. lido o seguinte 

REQUERIMENTON9490, DE 1976 

Nos termos do art. 282 do Regimento Interno, que os Projetas· 
de ~ei do Senado n9s 41, 61, 130 e 210, de 1976, tenham tramitação 
em conjuntos 

Sala das Sessões, 22 de. setembro de 1976. - Gustavo 
Capanema,. · 19 .Vir.e-Presidcnte, i!O excrc,icio. da Presidência, da 
Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - De acordo com o 
disposto no art. 279, item II, c, do Regimento Interno, o requerimen
·'o será publicado e incluído em Ordem do Dia 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Dinartc Mariz. (Pausa.) 
S. Ex• não está presente~ 
Concedo a palavra ao nobre Senador José Lindoso. 

O Sr. José Lindoso (ARENA·- AM)- Sr. Presidente, desisto 
da palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - S. Ex• desiste da 
palavra. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Otto Lehmann. (Pausa.) 
S. Ex• não estâ presente. 
Concedo a oalavra ao nobre Senador Paulo Brossara. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB-RS. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs~ Senadores: 

Quero dizer duas palavras, apenas. acerca do importante c:: 
delicado pr.ojeto que se anuncia serâ remetido Para exame dll 
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Congresso Nacional, relacionado com a chamada Reforma do Poder 
Judiciário. 

Com base na publicação feita ontem pelo O Estado de S. Paulo, 
quebrando um sigilo que vinha sendo mantido cm torno de assunto 
de tamanha importância nacional, o eminente Líder Franco. 
Montoro formulou um apelo no sentido de cjue não fosse precipitada 

Sr. Presidente, ontem, ocorreu-me observar, cm aparte ao. 
eminente Líder Franco Montoro, que .se é cxato que o Supremo Tri• 
bunal Federal havia oferecido uma contribuição ao Poder Executivo 
transmitindo as suas observações, os seus pontos de vista - o 
projeto que andava por aí sendo elaborado não era da rcsponsa• 
bilidade do Supremo Tribunal Federal. 

a remessa ao Congresso Nacional desse anunciado projeto, pelas Pois bem, peguei o jornal de hoje c verifiquei isto, que me fez vir 
razões mais óbvias que me parece .. desnecessário repeti-las uma a à tribuna, nesta tarde, a despeito das deficientes condições cm que 
uma. Mas elas poderiam ser resumidas muito singclaJilcnte, dizendo. me encontro, para registrar o fato e pedir a reflexão dos responsáveis• 
que tanto· a natureza do assunto quanto a época eleitoral cm que· ". por esse . assunto: O Presidente do Supremo Tribunal Federai, 
estamos vivendo desaconselham a ·remessa, agora, desse projeto. Ministro Djaci Falcão, ao tomar conhecimento da divulgação do 

Em torno disto c esta idéia logo encontrou o meu apoio sem 
reservas, e expresso foi dito aqui nesta Casa, na Sessão de ontem, que 
o Judiciári?, afinal de c?ntas, fora consultado, e até mais do que isto, 
que o proJeto resultana de estudos e sugestões formulados pelo 
Poder Judiciário. 

Ora, Sr. Presidente, todo mundo sabe que quando, logo após a 
posse do atual Presidente da Rep(•blica, fez este a· visita protocolar 
ao Supremo Tribunal Federal; o então Presidente daquela alta 
Corte, o Sr. Ministro Eloy José da Rocha, falou dos problemas do 
Poder Judiciário. E foi' a partir daí que Sua Excelência o Senhor 
Presidente da República teria solicitado uni estudo, uma 
manifestação, llm parecer, enfim, algo que transmitisse, a juízo do 
Tribunal, os problemas da Justiça em nosso País. 

Ocorre, Sr. Presidente, que esta seria uma visão do problema, 
sc!m dúvida nenhuma, uma visão da maior importância, da maior. 
autoridade e da maior qualificação. Mas, de igual evidência é que 
seria uma visão c não toda a visão, até porque basta que se diga que 
sem advogado o Poder Judiciário não funciona. Pura e simplesmente 
não funciona. O funcionamento do Poder Judiciário supõe a. 
existência, a presença, a ação do advogado, razão pela qual tão 
importante quanto o parecer, o alvitre, a sugestão do Judiciário há 
de ser, e o é, o parecer, o alvitre, a sugestão dos advogados. 

Pois bem, o projeto, cujo sigilo foi agora quebrado pelo 
importante e grande jornal paulista, se tornou conhecido dos' 
advogados pelas páginas de O Estado de S. Paulo. O Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados até aqui ignorava o projeto. Isto. 
aliás, Sr. Presidente, tinha sido dito repetidas vezes pel!'"· Presidente 
Caio Mário da Silva Pereira, e nos jornais de hoje, que tenho em 
mão, o ilustre jurista reitera essa declaração. 

Ora, não posso compreender como se tenha a pretensão de fazer 
alguma coisa útil em matéria de revisão, de reformulação da estru
tura do Poder Judiciário, sem que se colha a manifestação, sem que 
se aproveite da experiência, sem que se louvem aqueles que 'ão. 
decidir das ponderações, das observações e das conclusões dos que 
militam no foro. 

Ainda ontem, em aparte ao eminente Líder Franco Montoro, 
tive ocasião de lembrar que a Ordem dos Advogados não é apenas 
uma corporação de Direito' Público, não é apenas uma pessoa de 
Direito Público, mas, também, uma entidade de Direito Público,. 
cuja existência é expressamente prevista na Constituição brasileira. 
Não me refiro a essa Carta aí, mas nas Constituições votadas neste 
Pais, tal a sua relevância, tal a sua responsabilidade, tal a sua 
importância. 

Volto a declarar que não posso conceber que se cuide de fazer 
uma reforma no Poder Judiciário ignorando-se a Ordem dos 
Advogados. 

Mas, tem mais, Sr. Presidente, tem mais. Tem-se falado muito 
em Poder Judiciário e em Supremo Tribunal Federal, como uma 
espécie de cobertura ou de aval, senão até de autoria ou de co
autoria, de responsabilidade ou de co-responsabilidade a tudo 
quanto diga respeito a esse assunto. 

projeto, mandou comprar O Estado de S. Paulo para inteirar-se do· 
projeto. Mandou comprar o jornal, Sr. Presidente. Ele ignorava o 
assunto! 

Creio que, nesta hora, cu poderia calar, sentar c nada mais 
dizer. Nada mais dizer. Quando o Presidente do Supremo Tribunal, 
para tomar conhecimento do projeto, manda comprar o jornal que 
publicou o seu texto, creio que nada mais precisaria dizer, para mani
festar toda a minha estranheza ao modo, à maneira, à forma como 
estes assuntos estão sendo elaborados, tratados, em nosso País. 

O Sr. Danton Jobim (MDB- RJ)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD(MDB-RS)-Ouçoo nobre Se
nador, pelo Rio de Janeiro, Sr. Danton Jobim. 

O Sr. Danton Jobim (MDB - RJ) -Senador Brossard, de vez 
.em quando nós ouvimos dizer, nesta Casa, e lemos que se diz cons
tantemente na outra, que apesar de tudo vivemos no estado de di
reito. Um estado de direito evidentemente à moda da Casa, mas afir
m~-se que há um estado de direito. Entretanto, jamais no cstad~ de 
direito se ignorariam os juízes e os advogados, para a elaboração de 
uma reforma como essa, uma reforma que, afinaf éle contas, vai ser 
aplicada no âmbito de suas atividades, e diz respeito a direitos funda
mentais, não só da sociedade, como da pessoa humana. V. Ex• sabe 
que há certo desprestígio, neste País, das chamadas garantias c di
reitos individuais. E o advogado é quem reivindica o seu resguardo 
nas horas em que se 'atropelam os direitos dos cidadãos. Criou-se, 
assim, uma atmosfera tal, neste' País, infelizmente, que se pode 
cometer até este absurdo, este despropósito que V. Ex• acaba de 
denunciar da tribuna. Eu não sei bem se a palavra denunciar é certa, 
porque todos nós já nos apercebemos disso. A voz de V. Ex• foi, evi
dentemente, aqui, pode-se dizer representativa do ponto de vista de 
todos aqueles que militam nos vários auditórios do País. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Sou muito grato 
ao aparte do nobre Senador pelo Estado do Rio de Janeiro, e devo 
concordar inteiramente com o que diz S. Ex•, quando salienta que 
este é um assunto do mais alto interesse nacional. Não se trata de 
nenhum interesse partidário, mas de interesse evidentemente 
nacional, nada partidário, integralmente nacional e que, por isso 
mesmo, entendemos deva ter um tratamento adequado às dimensões 
nacionais desse problema. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Permite V. Ex• um 
aparte? (Assentimento do orador.) Sabe V. Ex• como eu uso pouco o 
aparte, mormente quando se trata de assunto em que não sou ver
sado. 

OSR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Mas V. Ex• deve 
diter primeiro qual o assunto em que não é versado. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Em tantos, Excelência! 
Mas eu queria dizer apenas a V. Ex• que uma matéria dessa natureza 
não pode chegar ao final sem o ponto de vista dos advogados, 
porque, indiscutivelmente, são eles os manejadores, os artífices na 
utilização dessas medidas da Reforma Judiciária. Queria apenas pon
derar a V. Ex• que o Senhor Presidente da República pediu su
gestões ao Supremo Tribunal Federal - e tenho para mim que, tal
vez eu, para infelicidade da Nação, se estivesse na Presidência da Rc-
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pública e tendo pedido sugestões ao Supremo Tribunal, não as 
submeteria à Ordem dos Advogados, porque são sugestões de um 
Poder, e entre os dois Poderes deveriam ser acertadas as medidas a 
serem propostas. Daí, porém, não se conclua que a Ordem dos 
Advogados não participe, a partir da fixação da lmha definitiva da 
reforma, da elaboração da lei. A Ordem dos Advogado.s não só tem 
poder, inclusive regimental, para se dirigir ao Congresso Nacional, 
com discordância ou com apoiamento às medidas propostas, como 
teria, aqui, eminentes elementos seus para a defesa desses pontos. Li 
nos jornais que, depois que o Poder Executivo recebeu o que se deno
minou - e a expressão é muito do meu agrado, como médico da 
roça-de ... 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- O diagnóstico. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- ... o diagnóstico, passou a 
se servir dele para a concretização das medidas ali sugeridas. E, para 
esse diagnóstico- eu li isso nos jornais hã mais tempo- o Supremo 
Tribunal Federal ouviu os Tribunais inferiores, quer dizer, os Tribu
nais superiores, porque inferiores na hierarquia, mas superiores na 
sua designação. Sei, por exemplo, que a idéia de aumentar o número 
de membros do Tribunal Federal de Recursos em vez de criar mais 
dois Tribunais Federais de Recursos é reivindicação que a mim pare
ce justa. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- De aumentar o 
número? 

O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- De criar mais dois Tribu
nais Federais de Recursos, porque, argumentam - e foi o que ouvi 
de um ilustre membro do Tribunal Federal de Recursos·- se se crias
sem mais dois Tribunais Federais de Recursos poder-se-iam estabele
~.:er divergências entre eles, c essas divergencias sobrecarregariam· o 
Supremo Tribunal Federal, que teria que dirimir as dúvidas surgidas 
entre os dois. Sei que órgãos de Justiça estaduais foram ouvidos tam
bém, e depois do primeiro anteprojeto feito, e para isso o Governo 
credenciou um preposto seu, que é o Procurador-Geral da Repúbli
ca, aliâs, conterrâneo seu, e homem de que tenho a melhor impressão 
pelo seu valor moral e cultural. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Se me permite, 
faço minhas as suas palavras. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Credenciou o Pro
curador-Geral da Rep1íblica, o Professor Henrique Fonseca de Arau-· 
jo, para estar atuando também na ãrea da elaboração final. Li igual
mente nos jornais, se me não falha a memória, que um dos Ministros 
do Supremo Tribunal Federal credenciado por aquela alta Corte -
acho que o Ministro Rodrigues Alckmim - participou de mais de 
uma reunião com o Poder Executivo, para dirimir dúvidas e firmar 
posição. Hoje mesmo telefonei para o Professor Henrique. da Fonse
ca, porque na Bahia, lendo o resumo publicado no O Estado de S. 
Paulo hesterno, havia lã a indicação de que o projeto acaba com os 
membros substitutos dos Tribunais de Justiça locais. E na Bahia exis
tem esses membros; e por acaso havia proposta para a nomeação de 
outro,jã em poder do Executivo, baiano, e o Secretãrio de Justiça pe
dia que se apurasse qual a tendência do projeto, porque, se for para 
suprimir e os atuais ficarem em disponibilidade, o Governo da Bahia 
não colocaria para frente essa nomeação. Entendo que o desdobrar 
da Reforma Judiciãria se estã fazendo, no meu ponto de vistà, como 
era de se esperar, porém -e aí estou inteiramente de acordo com V. 
Ex• - não devemos dar a decisão final sem que a Ordem dos 
Àdvogados, o Instituto dos Advogados, se pronunciem sobre a maté
ria. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS) - Agradecendo o 
aparte do eminente Vice-Líder do Governo, o nobre Senador Ruy 
Santos, quero dizer, desde logo, Sr. Presidente, que não é meu propó
sito discutir, nesta oportunidade, o projeto tal como foi publicado. 
Estou fazendo considerações de ordem preâmbular a respeito da 
propalada e projetada noticia. Eu teria muita coisa a dizer a esse 
respeito, mas creio que ainda não é o momento. 

Quando S. Ex• falou nas sugestões do Supremo Tribunal 
Federal, rotuladas de Diagnóstico, que a seu juizo não deveriam ser 
submetidas ao crivo da critica da Ordem dos Advogados, cu creio 
que aí hã u'a mã colocação do problema. Não se trata, no meu modo 
de ver, de colocar as sugestões do Supremo Tribunal Federal, o 
Diagnóstico do Supremo, sob o exame da Ordem, embora não 
houvesse nenhuma diminuição nisso. 

O que me parece, Sr. Presidente, é que deveriam ser ouvidas as 
vozes mais qualificadas c estas tanto são as do Judiciãrio, quanto as 
do Colégio de Advogados; são coisas diferentes, apenas isso. 

Mas o que eu queria acentuar, Sr. Presidente- c isto me parece 
da maior importância - é que esse projeto era ignorado até pelos 
juízes do Supremo Tribunal Federal, pelo seu Presidente. O que 
importa em dizer, Sr. Presidente, que entre as sugestões ou o 
Diagnóstico apresentado no ano passado e o projeto agora divulga
do pelo o·Estado de S. Paulo vai uma grande diferença. 

Sr. Presidente, não quero ser infiel, vou ler a declaração do 
Ministro-Presidente do Supremo Tribunal Federal, o Ministro Djaci 
Falcão. Depois de mandar comprar um jornal para tomar conhe
cimento do projeto - e volto a dizer que bastaria isso para que cu 
desse por encerrada a minha intervenção nesta tarde -, depois de 
mandar comprar O Estado de S. Paulo para que, pelo O Estado de 
S. Paulo de ontem, tivesse ciência do projeto, o ·Ministro Djaci 
Falcão disse ao jornalista que o fora interrogar acerca da matéria 
publicada. 

"Pode acreditar, ainda não conheço a sua íntegra", disse 
o Ministro Djaci. E acrescentou: "Aiiâs, à cxccção do 
ministro Rodrigues Alckmin, que participou da elaboração 
do projeto, creio que nenhum de nós do Supremo teve a 
ocasião de lê-lo." 

O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA- RJ)- V. Ex• permite 
um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - De modo, Sr. 
Presidente, que esta declaração do Presidente do Supremo Tribunal 
Federal diz mais e tudo quanto eu poderia dizer. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - DA) - V. Ex• permite um 
otparte? (Assentimento do orador.) - Apenas para não perder a 
oportunidade, com a devida permissão do eminente companheiro. O 
Ministro José Geraldo Rodrigues de Alckmin não estaria lã por ele. 

. Ele devia estar lã como representante da Corte Suprema. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - V. Ex• sabe, 
nobre Senador, embora hã pouco dissesse que não entendia desses 
assuntos, mas, V. Ex• sabe que o Supremo, como Supremo, não' 
pode designar um dos seus membros para fazer uma tarefa que não é 
de natureza judicante. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA) - Aliãs, esse Ministro é um 
dos signatãrios do Diagnóstico. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)-~ o relator. Veja 
só, o Supremo, como Supremo, não pode designar um dos seus mem
bros para desempenhar tarefa que não seja - digamos assim -
própria dele. Evidentemente o Ministro José Geraldo Rodrigues de 
Alckmin estã com a sua responsabilidade própria e não como delega
do do Supremo Tribunal Federal. 

Concedo aparte ao nobre Senador Vasconcelos Torres. 

O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA - RJ) - Muito grato. 
Senador Paulo Brossard, entendo que a resposta do .Sr. Ministro 
Djaci Falcão ao vibrante jornal O Estado de S. Paulo, foi simples
mente lapidar. Não fora S. Ex• juiz e grande jurista, outra teria sido 
a resposta. O que diz um Ministro, ou um Desembargador, que 
recebe memoriais e até apelos a respeito de determinado julgamento? 
Nilo antecipa, não pode falar absolutamente nada. Isso tem q1.1e ser 
feito, senão cm termos sigilosos, mas, pelo menos, com alguma 
caracteristica do juiz, que não antecipa nada. 
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O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Não, nobre 
Senador - aí V. Ex• está equivocado. Não se trata de antecipar 
coisa alguma. 

O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA - RJ) - Quer dizer que 
não conhece! 

ora mtegrante do Supremo, da mais Alta Corte do Pais, T'udesse 
merecer este ou aquele reparo. Pelo meno~ o meu propósito não c 
este. Queria que ficasse bem claro, pois tenho para mim, Sr; 
Presidente, que o Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal 
não poderia ser mais claro nem mais exato. Não há nada de política 
na sua resposta. Foi uma resposta pura e simples, quase diria, ate, 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Apenas foi resposta de uma testemunha. O que disse ele? Disse que: "Pode 
indagado sobre uma questão que não é de julgamento, que não é de acreditar, ainda não conheço na Integra o projeto". Eu não posso 
decisão; é, sim, um projeto; e sobre este, ele diz que .não conhecia,.. pôr em dúvida declaração como esta. Seria até injuriosa ao Ministro 
que não tinha lido, não só ele, como os demais juízes, ele acreditava · ''Presidente do Supremo Tribunal Federal, de modo que não ponho 
que não tivessem lido, à exceçào de um. nenhuma dúvida. E acrescenta: "aliás, à exceção do Ministro 

O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA - RJ) - Nobre Senador, Rodrigues Alckmin, que participou da elaboração do projeto, creio 
quero pedir licença a V. Ex•, com o respeito que tenho pela sua cultu- que nenhum de nós, do Supremo, teve ocasião de lê-lo". Para mim 
ra, no que me atrevo, porque sou um homem que não ê jurista e nem esta resposta não é de nenhum juiz que não antecipa porque não po· 
intelectual, apenas Senador como V. Ex•, mas que não sou 11ersado de antecipar julgamento, voto, decisão. Não tem nada de decisão, 
na alta cúpula desses problemas. Eu faço, aqui, o meu varejo; e, se es- não tem voto, isto não é matéria de julgamento.~ um depoimento so-
tiver errado, sou o primeiro a reconhecer. Mas pela prática que te· bre matéria de fato. Não conheço o projeto. Acredito que nenhum 
nho, não é só um Ministro do Supremo, é também um Juiz da 1• juiz do Supremo conheça o projeto, à exceção de um, que dele terá 
entrância, ou um promotor, que não diz, não pode dizer. Acho que a participado, nada mais do que isto. ~ evidente que juiz algum pode 
resposta do Ministro Djaci Falcão foi deliciosamente política. Per- adiantar um julgamento. adiantar um voto, mas aqui não se cuida 
mita que o diga a V. Ex• Acho impossível. Não é o Ministro. O disto. 
Ministro saiu-se muito bem, como qualquer um de nós se sairia. Saiu
se, até melhor. Mas acho inadmissível, acho impossível, acho 
inaceitável que todos os Ministros não tenham tomado conhecimen· 
to do anteprojeto .. Ou, então, o Ministro Alckmin seria a "ovelha ne~ 
gra" do Tribunal; estaria trabalhando em tom eminentemente 
personalista, seria um ditador perante os seus colegas. Estou falando 
com V. Ex• com respeito, com admiração, porque estamos em fron· 
teiras totalmente diferentes; V. Ex• é jurista, é respeitado, é acatado. 
Eu já sou de uma área totalmente diferente. Respeitado, sou, acata
do na minha área; mas não tenho o gabarito intelectual de V. Ex•; e 
faço questão de proclamar isso alto e bom som. Mas se um Ministro 
do Supremo Tribunal, o Ministro Alckmin. não deu ciência aos seus 
pares, o que, data venia, não posso aceitar, essa reforma, então, vai 
ter um cunho personalista. Vou encerrar. V. Ex• é uma pára-raios de 
simpatia, diz que vai falar pouco, ma:s os raios chegam, raios de gran
de intensidade, como os outros que apartearam V. Ex•, e um raiozi
nho modesto do Estado do Rio de Janeiro, para chegar e que V. Ex• 
tira de letra, pois não chega nem a estremecer o alicerce. Estou 
convicto, inabalavelmente convicto, de que todos os Ministros do 
Supremo Tribunal Federal, um a um, tomaram conhecimento dos 
estudos preliminares feitos pelo Ministro Rodrigues Alckmin. Do 
contrário, a situação é anômala, é injustificável. Perdoe-me a exten
são do aparte, nobre Senador, e muito grato pela atenção com que V. 
Ex• me ouviu 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS):...... Sr. Presidente. 
não posso concordar com as observações que fez o eminente Senado~ 
pelo Estado do Rio de Janeiro, ... 

O Sr. José Lindoso (ARENA - AM) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - ... Senaaor 
Vasconcelos Torres, seja nas considerações feitas a respeito da 
totalidade dos juízes do Supremo Tribunal Federal, seja do procedi
mento que poderia ter tido o eminente Ministro Rodrigues Alckmin. 

Peço vêriiã para manifestar a minha discordiincia, exatamente 
porque o Supremo Tribunal Federal, como instituição, não tem por 
atribuição fazer o que ora lhe é atribufdo, seja porque não designou 
um representante seu para essa função, que não é sua, até porque 
não poderia designar. O eminente Ministro pode prestar uma 
colaboração decorrente do seu saber, da sua competência, da sua 
ilustração, do seu patriotismo, sem que esteja a falar em nome e por 
conta do órgão egrégio. De modo que a sua participação segura
mente há de ter sido da maior valia; a sua contribuição seguramente 
será, ou terá sido, da maior significação. São contribuições de um 
jurista, de um brasileiro. Mas não podem ser confundidas com a 
Instituição do Supremo. Eu creio que isto deveria ser dito para que 
não pudesse parecer que a atuuçào do eminente magistrado paulista. 

Vou continuar, Sr. Presidente, não sem antes ouvir o aparte do 
nobre Senador José Lindoso. Peço apenas que seja breve, porque o 
meu tempo começa a findar. 

O Sr. José Lindoso (ARENA- AM) - Eu desejaria participar 
das preocupações de V. Ex•, - porque eu as coloco como preo· 
cupações,- e dar uma contribuição de esclarecimento tanto quanto 
isto me for possível. O Governo usou uma metodologia, nessa tarefa 
da elaboração da grande reforma constitucional que visa a modificar 
a estrutura do Poder Judiciário, Solicitou ao Presidente do Supremo 
Tribunal Federal um diagnóstico; todos nós sabemos disto. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Todos nós sabe· 
mos disto. 

O Sr. José Lindoso (ARENA- AM)- Foram ouvidos os Tri
bunais de todo o País, com a mais alta preocupação de prescrutar, 
sentir e obter realmente uma imagem de necessidades, de elementos 
para a elaboração. O diagnóstico foi oferecido ao Senhor Presidente 
da República, Uma Comissão, que considero de natureza técnica, 
elaborou, ou está elaborando um trabalho-matriz. O Governo con· 
tou com a excepcional honra de obter a aquiescência prestimosa, o 
saber prestimoso do Ministro Rodrigues Alckmin, ... 

O SR. PAULO BROSSARD(MDB- RS)- Perfeito. 

O Sr. José Lindoso (ARENA - AM) - ... homem - todo o 
País sabe- de um tirocínio extraordinário, ... 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Todos os elogios 
que V. Ex• fizer a ele, peço que os faça também em meu nome. 

O Sr. José Lindoso (ARENA- AM)- ... sobre todos os elo· 
gios que nós e o Senado podemos proclamar, serão poucos ~ara 
dizer realmente do seu saber e do seu senso de responsabilidade. Este 
homem, como cidadão brasileiro e homem de saber, colaborou com 
o Procurador-Geral da República na elaboração desse esforço téc· 
nico de reforma. Esse é o documento que está concluído - diríamos 
assim- e ,Que foi enviado ao Sr. Ministro da Justiça, Esse trabalho 
representa uma visão técnica da reforma, não tem a conotação poli· 
tica, não tem um dimensionamento das soluções dentro da perspecti
va dJ: ·uma reforma do Poder Judiciário, que exista realmente, e ae 
·um passo à frente; no aprimoramento da Justiça, embora tenha ele
mentos para isso. Ora, acho que nós estamos vivendo ainda uma fase 
dessa metodologia e espero que, nessa segunda fase, as preocupações 
de V. Ex• sejam desfeitas. Porque nós não poderemos absoluta· 
mente compreender que um passo tão àecisivo na história do 
aprimoramento das nossas instituições, como esse da Reforma do 
Poder Judiciário, não seja feito com a colaboração de tantos 
quantos, nesta Nação, possam dar real e efetiva colaboração. 
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O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Eu agradeço o 
aparte de V. Ex•, nobre Senador José Lindoso e devo dizer-lhe que 
estamos inteiramente de acordo, E por isto, até faço questão de não 
fazer comentário, de não formular juízos sobre o que foi dito, 
porque acho que ainda não é o momento mais adequado e mais 
apropriado. 

Eu comecei memorando o pronunciamento, a intervenção de 
ontem do emi~ente Líder Franco Montoro. Exatamente em que 
sentido'/ No sentido de que não fosse precipitado o envio, para esta 
Casa, deste projeto, a fim de que ele pudesse receber a colaboração, 
igualmente valiosa, de tantos quantos, neste País, têm condições de 
opinar sobre essa matéria. A começar pela Ordem dos Advogados. 

De modo. que não há nenhum antagonismo entre o que disse o 
nobre Senador pelo Amazonas e o que eu, até este momento, pronun
ciei 'da tdbuna. Tenho insistido ein declarar que não me adiantaria 
em qualQuer consideração sobre o mérito. Mas apenas, dada a sua 
-importâncbi. a sua complexidade, a solicitação, a ponderação de que 
não houvesse pressa, num assunto dessa natureza; não houvesse 
pressa em remeter um assunto dessa natureza ao exame do Con
gresso, particularmente porque coincidiria·com a época menos propí
cia para discussões desta ordem. 

Sabido é que estamos vivendo dias em que as ·.aongações poli· 
ticas. afastam desta ·Casa e da outra, os representantes populares e 
dos Estados. Mas vou além, Sr. Presidente, e quero dizer que além 
do Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal, que confessou 
ignorar, desconhecer o projeto, que mandou comprar O F.Rtado de S. 
Pautei, ~ ·fim de .• através do jornal, tomar conhecimento daquilo que 
lhe· era indagado, o Presidente do Superior Tribunal Militar, Bri
gadeiro·Carlos Huet Oliveira Sampaio o que disse? Não conhecia o 
anteprojeto da reforma do Judiciário. 1 

Sr. Presidente,. é a palavra do Presidente de outro tribunal su
perior da República. 

O Sr. Ruy· Santos (ARENA - BA) - Permite V. Ex• um 
aparte? (Assentimento do orador.) Nenhum deles pode conhecer, 
porque o projeto está em fase de elaboraç~o final. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Ótimo. Ouço 
com agrado o aparte do eminente Líder e peço licença para, com 
base nele, dizer apenas isto: Espero que esta fase não seja encerrada 
sigilosa e reserva'damerite, longe da Nação e, desde logo, remetida 
para aqui com um prazo de 60 dias, que é o prazo fatal. ~ só isso que 
peço, nada mais. 

Veja V. Ex•, Sr.-Presidente: o Ministro Presidente do Supremo 
,Tribunal Federal e o Ministro Presidente do Tribunal Superior Mili- · 
tar ignoravam .o texto e dele tomaram conhecimento pelo jornal. De 
outro lado, no Tribunal Federal de Recursos, outro tribunal superior 
da República, o Ministro Paulo Távora, que tomara a iniciativa de 
requerer a convocação do Plenário daquela Corte para debater a 
idéia da ampliação do Tribunal, adotada pelos estudos do Governo, 
chegou a declarar que, com o surgimento de um fato novo que seria 
o da publicação já do projeto, talvez a sua proposição tivesse perdido 
o objetivo, tendo adiantado que não acredita mais no êxito de outra 
solução. A outra solução, como se sabe, é a da criação de mais dois 
Tribunais Federais de Recursos, um em Pernambuco e outro em São 
Paulo, em lugar da ampliaç~o e centralização de um. tribunal em 
Brasllia. Mas, sobre este assunto, não quero opinar, não quero dis
cutir; meu propósito não é este, Sr. Presidente, meu propósito é 
mostrar, apenas, como um assunto desta natureza - que não é pu
ramente técnico, porque é estruturalmente político, não partidário, 
mas político - um assunto desta natureza não pode ser decidido en
clausu.,-.1 C, como não pode o Congresso receber um projeto 
que p~"'!!ítos méritos, com o prazo de sessenta dias para pronun
ciar-se sd'l5re ele. 

Este é o objetivo da minha intervenção, este foi o objetivo da in
tervenção, ontem; do nobre Líder Franco Montoro. Posso dizer à 
Casa, Sr. Presidente, em relação a um ou dois pontos, alguma coisa. 
Por exemplo: relativamente à extinção dos Tribunais de Alçada, 
extinção constante do projeto, posso adiantar- ou melhor, não vou 
adiantar, vou repetir, porque já inseri nos Anais do Senado pronun· 
ciamento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul contrário à 

extinção dos Tribunais de Alçada - que o tribunal que existe no 
meu Estado tem funcionado de forma a receber louvores. Relati· 
vamente a este problema, posso anunciar ao Senado, Senador que 
sou pelo Rio Grande do Sul, que serei o porta-voz do Tribunal do 
meu Estado, neste particular. Não farei mais do que repetir o voto 
do tribunal do meu Estado e terei grande honra nisso, no tocante a 
este assunto, quando da discussão do projet<?. 

Sr. Presidente, devo dizer que não tenho senão palavras de IOU· 

vor relativamente à personalidade do eminente . Dr. Procurador· 
Geral da República; não tenho senão pa:Iàvras de homenagem c de 
respeito em relação ao Ministro Rodrigues Alves. Quero, entretanto, 
salientar que em matéria des~a natureza é imperioso que se ouçam os 
órgãos representativos, os mais qualificados da Nação brasileira. Jã 
falei, por exemplo, voltei a falar e insisti na audiência imperiosa, im
prescindível, ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados. Ainda 
ontem eu-.lcmorava ao Senador Franco Montoro - e não me esqui~ 
vo de repetir o que disse em aparte, ontem - que a meu juízo, por 
exemplo, Sr. Presidente, ninguém ne~tc País pode pensar cm alterar o 
Poder Judiciário sem ouvir, por exemplo, um Luiz Gallotti, Ministro 
aposentado do Supremo Tribunal Federal •. antigo Procurador, 
antigo Presidente daquela Corte, homem de larga experiência como 
magis~rado; das mais ricas como Procurador-Geral, c que é, Sr. 
Presidente, um cidadão eminente por todos os títulos, um saber de 
experiência feito, que não pode ser desprezado nem ignorado. 

Quem, neste País, Sr. Presidente, em matéria desta natureza se
ria capaz de ignorar a existência de alguém que se chama Prado Kcl
ly, antigo Ministro do Supremo Tribunal Federal, antigo Ministro 
da Justiça, antigo parlamentar, advogado dos mais distintos do Bra
sil? Quem, Sr. Presidente, se abalançaria a tocar no Poder Judiciário 
sem recolher a opinião, o parecer de um Seabra Fagundes? Enunciei 
apenas esses três nomes, Sr. Presidente; poderia enunciar trezentos 
nomes de brasileiros eminentes, selecionando pessoas de 'cada um 
dos Estados. Mas, fico nesses três, e faço cortes violentos no elenco 
de homens qualificados, cidadãos de alta competência, apenas com o 
propósito de acentuar que em matéria dessa natureza não pode haver 
preocupação partidária, não pode haver desconfiança nem reservas. 
Mencionei dois Ministros aposentados do Supremo Tribunal Fede
ral mas quem seria capaz de omitir os nomes de Oswaldo Trigueiro e 
Aliomar Baleeiro? Quem? 

O perigo na enunciação de nomes é que nós, ou fazemos um rol 
interminável de cidadãos ilustres, ou corremos o risco e cometemos 
até a indelicadeza e a injustiça de deixar de mencionar outros nomes 
de igual grandeza, de igual hierarquia, de igual qualificação, e cuja 
competência, cujo saber, experiência e ilustração não podem ser 
desprezados numa hora desta. 

Da minha parte, Sr. Presidente, quero apenas e tão-somente 
observar e ponderar: em assunto desta ordem não pode haver 
precipitação. De mais a mais, depois que o projeto chega aqui, o pra
zo é fatal, é de 60 dias. O prazo de emenda é limitado, também; obe
dece a um conjunto de normas. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- O prazo de emenda é de 
oito Sessões. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Oito Sessões. 
Quer dizer, depois o Congresso fica jungido ao que até aquele 
momento foi feito. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Lembro ao nobre 
orador que seu tempo está esgotado. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS) -Vou terminar. 
Sr. Presidente. 

Tudo está u indicar que esse projeto não deve ser enviado a esta 
Casa sem um nínin'lo de manifestação nacional. Admito que o traba· 
lho feito seja digno de muitos louvores; admito que a sua tendência 
centralizadora e notória, inequivocamente centralizadora, há de ter 
tais ou quais razões que a justifiquem. Esta Nação tem o direito de 
conhecer essas razões, tem interesse em pronunciar-se sobre elas. 
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Sr. Presidente, tudo vou resumir numa frase: se o Governo quer 

da Oposição alguma colaboração, se quer, não envie o projeto agora, 
não envie o projeto sem antes ouvir a Nação. Creio que não estou a 
pedir muito. Basta que se diga que, só no Ministério da Justiça o 
projeto se encontrá desde o dia 26 de abril, conforme o publicado on· 
tem, pelo O Estado de S. Paulo que estampou o oficio do Procurador
Geral ao Ministro da Justiça. Cinco mese5 no Ministério da Justiça! 
Isso depois de muitos meses de estudo, meditação, de reflexão. De~ .. 
pois·dc tanto trabalho. faz cinco meses que o assunto cstâ nO Ministé· · ·· 
rio da Justiça. 

Agora, pergunto eu, como se pode mandar esse projeto para que 
aqui, cm dois meses, ele seja definitivamente decidido, sem q!Je antes 
passe pela aprccição da Nação brasileira? 

De modo que limito-me a dizer: se o Governo quer uma cola· 
boração da Oposição, não envie agora este projeto e não o faça sem 
colher as manifestações dos competentes desta Nação; agora, se não 
quiser, se desprezar essa colaboração, se dispensar este esforço da 
Oposição, neste caso então, nada hã a dizer e nada hã a requerer. 

Era apenas isto, Sr. Presidente, que entendi de dizer na tarde de 
hoje, especialmente depois que vi as manifestações de algumas das 
mais ·altas autoridades judiciãrias deste Pais, a começar pelo Jui:t 
Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Djaci Falcão. 
(Muito bem! Palmas.) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Mauro Bencvides - Virgnio Tâvora - Dirceu Cardoso -
Roberto Saturnino - Nelson Carneiro - Magalhães Pinto - Otto 
Lehmann ~Leite Chaves- Lenoir Vargas. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)~ Sobre a mesa oficio 
que será lido pelo Sr. l9·Secrctãrio. 

~ lido o seguinte 

Bra.silla, 21 de setembro de 1976. 
N.0 00383 
Retifica autógrafos do Projeto de Lei n.o 2.559-B, de 
1976. 

Senhor Primeiro-Siecretã.rio, 
Tenho a honra de solicitar a Vossa Excelência as 

seguintes retificações nos autógrafos referentes ao 
Projeto de Lei n.0 2.559-B, de 1976, que "dispõe sobre 
as sociedades por ações": 

Onde se lê: 
"Art. 17. . ................................... . 
I I I I I I I I I I I I I I I I 0 I I I I I I. I I I • I I I I I I I I I 0 I I I I I I I I I 

§ 3.0 O dividendo fixo ou minimo e o prêmio 
de reembolso estipulados em determinada im
portância em moeda, assim como o capital a 
que a ação sem valor nominal tiver prioridade 
de reembolso, ficarão sujeitos a correção mo
netária anual, por ocasião da assembléia geral 
ordinária, aos mesmos coeficientes adotados na 
correção do capital social, desprezadas as fra
ções de centavo." 

Leia-se: 
"Art. 17 ..................................... . 
I I tI I li 11 I I O 11 I I I 1111 o 11 I o 1111 I 111 I I ti O I O I I I I O I 

§ 3.0 o dividendo fixo ou núnimo e o prêmio 
de reembolso estipulados em determinada im
portância em moeda ficarão sujeitos a correção 
monetária anual, por ocasião da. assembléia ge
ral ordinária, aos mesmos coeficientes adotados 
na correção do capital social, desprezadas as 
frações de centavo." 

Onde se lê: 
"Art. 24. I t tI I ti I I I I I li I tI tI I 111 olot I I I I I I I I I 

I li I I li I I I I I I I I li I I I I ti I I I I 1 li li I I I I li. I I I I I I I I 

i 
§ 2.0 Os certificados de ações de companhias ~\ 
abertas podem ser assinados por dois mandatá- /1( 
rios com poderes especiais, cujas proc\U'a.ções, ; 
juntamente com o exemplar das assinaturas, : 
tenham sido previamente depositadas na ibolsa ·· 
de valores em que a companhia tiver as ações 
negociadas, ou autenticadas com chancela me-
cânica, observadas as normas expedi". 

Leia-se: 
"Art. 24. I I I I I I I I I I I I I I 1 I I I 1 I I I I 1 I I I I I I I I I t I I 

§ 2.0 Os certificados de . ações de companhias 
abertas podem ser assinados por dois má.ndatá
rios com poderes especiais, cujas procurações, 
juntamente com o exemplar das assinàturas, 
tenham sido previamente depositadas na bolsa 
de valores em que a companhia tiver as ações 
negociadas, ou autenticadas com chancela me-• 
cânica, observadas as normas expedidas pela 
Comissão de Valores Mobiliários." 

Onde se lê: 
"Art. 84. O I I I I I I I I I I tI. o I I I I I I I. I I t 1 I I 1 o 1 I t t I 

I I I I I O I I I I I O I O I o I o I I I 1 I I I o 1 I t I t t 1 1 t 1 1 1 I 1 t 1 I o t I I 

m-o número, as espécies e classes de ações 
em que se dividirá o capital· o valor nominal 
das ações, ou a informação de que não terão 
valor nominal, e o preço da emissão das ações;" 

Leia-se: 
"Art. 84. I I I I I I I I I t I 1 I I t o t I I 1 t t I 1 1 t 1 t t t 1 1 1 1 1 t 

t I I I I I I I I I I I I I I I I O I I I o I I I 1 1 t 1 1 1 t 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 t 

II - o número, ·as espéc.tes e classes de ações 
em que se dividirá o capital; o valor nominal 
das ações e o preço da emissão das ações;" 

Onde se lê: 
"Art. 133. O I I I III 0 I O I O I lO III I I I O III I 1 I I ti O I I 1 I 

I- ....... ······ ............................ . 
II- ......................................... . 
III- ....................................... . 

§ 1.0 
§ 2.0 
§ 3.0 
§ 4.0 
§ s.o 

Leia-se: 

I I I I I I I I I I I I• I t I 1 I I t o I I o t I t 1 I t 1 1 t I t t I I 1 t I 

I I I I I I I I I I I I I I I : I I I I O I I I t I I I I I I I I I I I I I I I 

"Art. 133. . ................................... . 

§ 6.0 A publicação dos anúncios é dispensada 
quando os documentos a que se refere este ar
tigo são publicados até um mês antes da data 
marcada para a realização da assembléia geral 
ordinária.'' 

Onde se lê: 
"Art. 138. 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 1 I • I 1 1 I 1 I 1 1 1 I I I I I I I I I I I I I I 

§ 2.0 O estatuto da companhia com capital 
autorizado deverá adotar o conselho de admi
nistração." 

Leia-se: 
"Art. 138. 
I I O I I I 1 I 1 I fI 0 li I I I I I o I III I I I I I I I I I O I I I I I O li I I 1 I 

1 2.0 As companhias abertas e as de capital 
autorizado terão obrigatoriamente conselho de 
administração." 
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Onde se lê: 
"Art. 152. f o O O O tO O f o o o Of o o O O O O O tO O 00 O O O O O O fI I 

f f t f t 0 O t t f t 0 f O I t t O I O t O t t t O I t t f O t t I f t I f I t t t t 0 t O t 

§ 2.0 Os administradores somente· farão jus à 
participação nos lucros do exercicio social em 
relação ao qual for atribuido aos acionlstas o 
dividendo obrigatório, mas só receberão sua 
participação quando forem pagos os dividen
dos." 

Leia-se: 
"Art. 152. Os admlnlstradores somente farão 
jus à participação nos lucros do exercicio so
cial em relação ao qual for atribuido aos acio
nistas· o dividendo obrigatório de que trata o 
Art. 202." ' 

Onde se lê: 
"Art. 161. ................................... . 
• • • .. • • • •'• •••••••• o ••••••• o ••••••••••••••••••••• 

§ 1.0 O conselho fiscal será composto por três 
ou mais membros, e suplentes em igual núme
ro, aclonl$tas ou não, eleitos pela assembléia 
.geral." 

Leia-se: 
"Art. 161. o O tO O tO o O O O o O I o o o o t tO o o O o o o tO tO O O tO t 

t I t O t t O t t O t t f t t o t o o O o t t t o 0 t 1 t O o O O t o O t O O O O O O O o O t 

§ 1.0 O conselho fiscal será composto de no 
mínhilo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) mem
bros, e suplentes em igual número, acionistas 
ou não, eleitos pela assembléia geral." 

Onde se lê: 
"Art. 250. • •••••••••• o. o. o ••••• o •••••• o o ••••• ....... ,· ....................................... . 
§ 1.0 A participação dos sócios minoritários no 
património liquido e no lucro liquido do exer- · 
cício será dest.acada, respectivamente, no ba
lanço patrimonial e na demonstração consoli
dada do resultado do exercício." 

Leia-se: 
"Art. 250. t o tj O t t t t t O t O o • I o 1 I I I I I I • I e I I I I I 1 1 • I 

I' O I I I I I I I I I I I I I I I I O • I 1 I I I 1 I I 1 o I 1 I • 1 I I 1 I I I I I I I I • 

§ 1.0 A participação dos acionistas controlado
res no património liquido e no lucro líquido do 
exercício será destacada, respectivamente, no 
balanço :patrimonial e na. demonstração conso
lidada. do resultado do exercício." 

Onde se lê: 
"Art. 264. Na. incorporação, pela controladora., 
de companhia. controlada, a justificação, apre
sentada à assembléia geral da controlada. deve
rá conter, além das informações previstas . nos 
Arts. 224 e 225, o cálculo das relações de substi
tuição das ações dos acionistas minoritários 
da. ... " 

Leia-se: 
"Art. 264. Na incorporação, pela controladora, 
de companhia controlada, a justificação, apre-· 
sentada à assembléia geral da controlada deve
rá conter, além das informações previstas nos 
Arts. 224 e 225, o cálculo das relações de subs
tituição das ações dos acionistas controladores· 
da ... " 

Onde se lê: 
"Art. 295. A -comissão de Valores Mob111ários 
poderá autorizar as bolsas de valores a prestar 

os serviços previstos nos Arts. 27, 34, § 2.0 ,· 

41, 42 e 43 desta lei." 

Leia-se: 
"Art. 295. A Comissão de Valores Mol:l111ários. 
poderá autorizar as bolsas de valores a prestar 
os serviços previstos nos Arts. 27, 34, § 2.0, 41 e 
43 desta. lei." 

Aproveito a oportunidade para. renovar a Vossa 
Excelência os protestos da minha. alta esthna e mais 
distinta coll.'lideração. - Léo Simões, 4.0 Secretário, 
no exercício da 1.a Secretaria. .. . . 
A Sua Excelência. o Senhor Senador Dinarte Mariz, 
Primeiro-Secretário do ·Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Atendendo à soli· 
citação em causa, a Presidência determina a publicação do expedien
te da Câmara dos Deputados, inclusive em avulsos, e o seu enca
minhamento às c?miss?es competentes . 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Sobre a mesa, 
comunicações que serão lidas pelo Sr.J9.Secretário. 

São lidas as seguintes 

Do Líder da ARENA 
Ao Excelentíssimo Senhor 
Senador Magalhães Pinto 
DO. Presidente do Senado Federal. 

Senhor Presidente 

Em 22 de setembro de 1976. 

Nos termos ·do§ 19 do Art. 10 do Regimento Comum do Con
gresso Nacional, tenho a honra de comunicar a Vossa. Excelência, 
para os devidos fins, que esta Liderança deliberou propor a substitui
ção do nobre Senhor Senador Helvídio Nunes, pelo nobre Senador 
Otto .Lehmann, na Comissão Mista do Congresso Nacional que dará 
parecer sobre as Propostas de Emenda à Constituição de n9s 26 e 27, 
de 1976, que "institui a Assembléia do Distrito Federal e altera a 
redação do§ 19 do Art. 17 da Constituição Federal". · 

Aproveito a oportunidade para .renovar os protestos da mais 
alta estima e distinta consideração . .;...: Petrônlo Portella, Líder. 

. . '' 
. · . Em 22 de setembro de 1976. · 

Do Líder da ARENA 
Ao Excelentíssimo Senhor 
Senador Magalhães Pinto 
DD. Presidente do Senado Federal. 

Senhor Presidente 

Nos termos do § 19 do Art. Hi do Regimento Comum do 
Congresso Nacional, tenho a honra de comunicar a Vossa Excelên
cia, para 'os devidos fins, que esta Liderança deliberou propor a 
substituição do nobre Senhor Senador Renato Franco, pelo nobre 
Senho~ Senador Cattete Pinheiro, na Comissão Mista do Congresso 
Nacional que dará parecer sobre as Propostas de Emenda à Consti
tuição de n9s 26 e 27, de 1976, que "institui a Assembléia do Distrito 
Federal e altera a redução do § 19 do Art. 17 da Constituição Fe
deral''. 

Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais 
alta estima e distinta consideração. - Petrônlo Portella, Líder. 

Do Líder da ARENA 
Ao Excelentíssimo Senhor 
Senador Magalhães Pinto 
DO. Presidente do Senado Federal. 

Senhor Presidente 

Em 22 de setembro de 1976. 

Nos termos do§ 19 do Art. 10 do Regimento Comum do Con
gresso Nacional, tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, 
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para os devidos fins, que esta Liderança deliberou propor a substitui- altament~ positivos, como por exemplo a ISJUBRi\S, no campo da 
ção do nobre Senhor Senador Eurico Rezcnde, pelo nobre Senhor construçao naval, e a USIMINAS, na área da siderurgia. 
Senador Ruy Santos na Comissão Mista do Congresso Nacional que Hã outros empreendimentos cm fase de execução, na área da 
dará parecer sobre as Propostas de Emenda à Constituição de n9s 26 produção de celulose, como a CENIBRA e a FLONIBRA, bem co
e 27, de 1976, que "institui a Assembléia do Distrito Federal e altera mo na produção de pelotas de minério de ferro, em associação com a 
a redação do§ 19 do Art. 17 da Constituição Federal", Companhia Brasileira Vale do Rio Doce. 

Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais Há, ainda, outros empreendimentos cm fase de projetas, alguns 
alta estima e distinta consideração. - Petrônlo Portella, Líder. já aprovados, outros em fase de estudos, empreendimentos grandes, 

() SR PRESIDENTE (M !hã
. p· t ) s' ã , . · · .•. que certamente trarão excelentes resultados, tanto para o Brastl co-

• aga es m o - er o •ettas as · · 'd · 0 · ' · 
b 

. . • 
1
. . d mo para os mvestt ores Japoneses. eseJO re.enr-me de forma espe-

su stttutçoes so tctta as. · 1 . . cta a um projeto na área do alum!mo, a ser. executado na Região 
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Está terminado o 

período destinado ao Expediente. 
Presentes na Casa, 39 Srs. Senadores. Hã número regimental 

para votação. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item I: 

Votação, cm turno único, do Requerimento n9 440, de 
1976, do Senhor Senador Lourival Baptista, solicitando a 
transcrição nos Anais do Senado Federal, da entrevista 
concedida pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli
ca, General Ernesto Geisel, à Televisão Japonesa. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta

dos. (Pausa.) 
Está aprovado. 
Será feita a transcrição solicitada. 

E A SEGUINTE A ENTREVISTA CUJA TRANSCRI
ÇÃO E SOL/CITADA: 

A Entrevista 

Foi esta a entrevista transmitida pela Televisão NHK: 

, . - Senhor Presidente, gos~aria de saber de Vossa Excelência 
quats os pensamentos ou perspecttvas que tem com relação ao Japão, 
particularmente na véspera de seu embarque para esse país? 

- Considero o Japão uma grande nação, Não só pela sua 
população numerosa, que demonstra grande espírito cívico e capa
cidade de trabalho, como pelo desenvolvimento econômico que atin
giu. O Japão é um dos países mais desenvolvidos do mundo, que dis
põe de alta tecnologia e que se projeta também no âmbito internacio
nal, por seu relacionamento amistoso com outros países e por .seu 
permanente interesse pela paz e entendimento entre os povos. 

O Brasil é bastante diferente em certos sentidos: tem grande 
extensão territorial, com população da ordem de 110 milhões de 
habitantes, mas que ainda não atingiu plenamente o grau de desen
volvimento que deseja. O Brasil é uma nação emergente, que luta pa
ra se desenvolver, mas que tem grandes possibilidades, sobretudo co
mo supridor de matérias-primas e produtos alimentícios e como cam
po para emprego de recursos tecnológicos e de investimento. 

Acho, assim, que os dois países podem se complementar, 
ajudando-se mutuamente, no campo econômico, no campo cultural, 
e, também, no campo da cooperação internacional, porque a nós 
também, aqui no Brasil, animam os mesmos propósitos de paz e de 
um bom relacionamento entre os povos. 

Aí estão as principais idéias que formulo na véspera de empreen
der esta viagem ao Japão. 

2 - Gostaria, finalmente, de conhecer o desejo de Vossa 
Excelência com relação à concretização dos projetas de grande porte' 
no Brasil que estão sendo planejados com a colaboração do Japão. 

- O Japão tem hoje em dia vários empreendimentos em 
associação com o Governo c empresas l;lrasilciras. Alguns desses 
empreendimentos estão. inteiramente impluntados, com resultados 

Amazônica e a um projeto siderúrgico cm Tubarão. 
Hã projetas agrícolas na Zona do Cerrado brasileiro c muitos 

outros. Acredito sinceramente que todos esses projetas se realizem 
plenamente ~ venham a constituir um marco importante para o Ja
pão como país investidor c exportador de tecnologia, c para o Brasil 
pelo desenvolvimento que nos trará. Grande parte da prÓdução estâ 
em negociações ou na importação pelo próprio Japão, conforme vi· 
mos fazendo há algum tempo, o que aumenta as possibilidades do 
seu pleno êxito. 

Antes de éncerrar esta entrevista, quero aproveitar a oportunida
de para transmitir pela televisão ao povo japonês as minhas sauda
ções mais cordiais. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 2: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n9 57, de 1976 (n9 2.380-B/76, na Casa de origem), de iniciati
va do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre 
medidas de prevenção e repressão ao tráfico ilícito e uso 
indevido de substâncias entorpecentes ou que determinem 
dependência física ou psíquica, e dá outras providências 
(dependendo de Pareceres das Comissões de Constituição c 
Justiça, de Saúde e de Finanças). 

(Projeto incluído em Ordem do Dia nos termos do arti· 
go 390, inciso IV, do Regimento Interno.) 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Peço a palavra, 
Sr. Presidente, como Líder. 

~O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavrz 
ao nobre Senador Franco Montoro. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidenle, o presente projeto encerra matéria da 
maior importância, não apenas no quadro especializado do Direito 
Penal, mas, dentro de uma perspectiva maior, no quadro de todas as 
liberdades públicas. 

Acabo de receber, Sr. Presidente e Srs. Senadores, do Instituto 
Brasileiro de Ciências Penai~. oficio assinado pelo seu Presidente, 0 

Professor João Bernardino Gonzaga, Catedrático' de Direito Penal 
da Universidade de São Paulo, encaminhando parecer sobre a maté
ria agora submetida à discussão e votação do Plenário. O oficio se 
estende em considerações da maior importância, a partir do princí
pio do respeito às liberdades públicas, dentre as quais avulta a liber
dade pessoal, sinteticamente definida como "a liberdade do homem 
que, não estando legitimamente preso, goza do direito de ir e vir. 
Embora fundamental, a liberdade individual não é absoluta· 
qualquer sociedade dispõe de um direito de repressão. Mas se s~ 
admite que o culpado seja privado dà liberdade, não se permit~. hoje, 
que a privação seja impo.sta sem a observância de um processo 
re~ular aue lhe assegure o direito à ampla defesa". 

Com esta fundamentação e razões semelhantes, o parecer se 
estende na apreciação do procedimento instituído na presente 
proposição sobre os crimes ou as infrações relativas ao uso de 
substâncias entorpecentes. Com base nesse estudo, Sr. Presidente, e 
tendo em vista as exigências processuais impostas pelo Regimento 
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Interno, elaboramos uma emenda que nos parece atender ao propósi· 
to fundamental destas considerações. 

Esta emenda dispoe que os crimes definidos nesta lei serão pro· 
cessados de conformidade com o disposto no art. 394 e seguintes, do 
Código de Processo Penal, que estabelece o processo ordinário, 
asseguradas a estes crimes a pre'ferência sobre os processos relativos 
às demais infraçõcs. Com isto se asseguram aquelas garantias que o 
Código de Processo Penal estabelece em relação aos direitos 
individuais c a celeridade necessária à apuração dos fatos a que se 
refere a presente lei. 

Encaminhamos esta emenda à Mesa com um duplo propósito. 
O primeiro, é o de permitir que a matéria volte à Comissão de 

Constituição e Justiça, onde a emenda e as demais razões constantes 
deste brilhante estudo, realizado em equipe pelos melhores pro
cessualistas de nosso meio, possam ser apreciadas por aquela 
Comissão e se venha a aperfeiçoar o diploma ora sujeito à nossa 
apreciação. Esta providência poderá ser tomada dentro dos prazos 
de que dispõe: o Senado Federal para a decisão sobre a matéria. 

Com estas considerações, Sr. Presidente, encaminho à Mesa a 
emenda, que peço seja comunicada oficialmente ao Plenário e, como 
conseqUência, ckvolvida a matéria à apreciação da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

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

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Solicito ao nobre 
Senador José Lindoso o parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

O SR. JOSt LINDOSO (ARENA - AM. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadorbs: 

O Senhor Presidente da República, com a Mensagem n9 150, de 
1976, submete à apreciação do Congresso Nacional, nos termos do 
artigo 51 da Constituição - c para ser apreciado nos prazos nele 
referidos -, o projeto sob exame, objetivando a reforma da le
gislação antitóxico vigente, que engloba a Lei n9 5. 726, de 29 de 
outubro de 1971, Decreto-Lei n9 1.004, de 21 de outubro de 1969, e 
disposições do Código Penal. 

A Mens_agem Presidencial fez-se acompanhar de Exposição de 
Motivos do Senhor Ministro de Estado da Justiça, em que se destaca 
resultar a proposição de estudos oferecidos à consideração do 
Governo por um Grupo de Trabalho constituído naquele Ministério, 
e que teve por objetivo "proceder ao levantamento pormenorizado. 
das causas do recrudescimento do uso indevido e do tráfego de 
substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou 
psíquica, a despeito do vigente sistema legal de controle e repressão, 
e propor medidas tendentes à solução de tão angustiante problema 
social''. 

O Congresso, por sua vez, tem demonstrado constante 
preocupação com a linha de defesa da saúde pública, não só no con
cernente à entorpecentes, mas, em defesa do consumidor quanto aos 
danQs físicos causados por produtos não recomendáveis ao uso ge· 
neralizado, inclusive, no que se refere à propaganda brutal do 
cigarro através da televisão, e que tem causado comprovados danos 
à saúde pública, valendo a pena assinalar-se, nesse sentido, a ini· 
ciativa de inúmeros projetes com tais finalidades, destacadamente 
aquele de autoria do ilustre Senador Osires Teixeira, propondo a 
criação do MOBRANTO, Movimento Nacional de Combate aos 
Tóxicos. 

Foi a matéria aprovada na Câmara dos Deputados, com pare· 
ceres favoráveis das Comissões de Constituição e Justiça, Saúde, Fi
nanças e de Educação e Cultura, que apreciaram também as 
Emendas de Plenário que ali foram apresentadas. 

A iniciativa do Poder Executivo visa, objetivamente, a atualizar 
o sistema preventivo c repressivo à solução do grave problema social 
representado pelo tráfico c uso de entorpecentes no Território Na· 
cional, inovando-o cm relação à eficiência das medidas saneadoras, 
aperfeiçoamento dos métodos de tratamento dos dependentes, comi· 

nação de penas mais rigorosas aos in fratorcs, c alteração do rito pro
cessual, agora mais dinâmico. 

A gravidade da incidência do tráfico c uso de entorpecentes -
cujo recrudescimento é assinalado na Exposição de Motivos antes 
referida -, há merecido constantes preoéupações dos Poderes 
Executivo e Legislativo, na ânsia de encontrar soluções legais que 
possam pôr freio à sua existência c vedar sua expansão. 

Ainda por ocasião da apreciação do Projeto n9 4~. de 1971, que 
viria a transformar-se na Lei n9 5.726, de 29 de outubro de 1971, ao 
qual fomos igualmente distinguidos para relatar, assinalávamos que, 
"na sociedade contemporânea o problema da toxicomania se trans
formou numa verdadeira calamidade pública", e destacamos: 

"Mui tos estudiosos buscam explicações, as mais di
versas, para esse fenômeno de etiologia psicossocial, que é 
tão velho quanto a História da Humanidade, mas que se vem 
exasperando, nos nossos dias, de modo ameaçador às estrutu
ras da família e ao futuro do próprio gênero humano. 

Uma cadeia satânica de interesses se forma para susten
tar o tráfico de entorpecente." 

Naquela época, o Presidente Pompidou, da França, enviava 
carta aos Presidentes das Repúblicas dos cinco países-membros do 
Mercado Comum Europeu, pedindo uma coordenação maior na luta 
contra as drogas. A dimensão universal desse flagelo era, então, re
velada em Washington, por ocasião da inauguração do Kennedy 
Center, quando na "Missa" apresentada pelo grande compositor 
Leonard Benstein, este explora o tema do avassalamento do uso de 
tóxico, através do coro, que entoa, durante a Glória: 

"Metade do povo está alucinado pelas drogas e a outra metade 
espera as próximas eleições." 

Ressaltamos, todavia, no Parecer referido, que: 

"As observações sobre a problemática brasileira não 
podem ser induzidas com base no fenômeno americano. Lá, 
uma civilização tecnocrática, com os problemas da guerra. 
Aqui, uma nação jovem, com grandes desafios para sua moci
dade, com temas de afirmação nacional, como a conquista 
económica da Amazônia, a redenção do Nordeste, a Transa
mazônica. Os moços têm em sua frente esses desafios para 
canalização de idéias, das angústias c do processo de 
afirmação, que, se é individual, reflete todo o contexto de 
uma problemática nacional. A verdade é que o problema c 
suas causas são perquiridos, mas ainda não definidos, num 
mundo em que se buscam novas formas de expressão moral, 
cultural e material." 

E adiante: 

"De acordo com a Constituição (art. 89, VIII, b), 
compete à União organizar e manter a polícia federal, com a 
linalidade, dentre outras, de prevenir e reprimir o tráfico de 
entorpecentes e drogas afins. Aparelhar a Polícia Federal 
com meios materiais e humanos para esta tarefa é medida ur
gente. Mas não só a Polícia dos Estados, onde os homens que 
lhe servem são pessimamente remunerados e desprovidos de 
técnica para enfrentar a luta com os poderosos négócios de 
entorpecentes. 

Está evidente que as duas polícias, bem como as forças 
militares que servem em zonas de fronteira, têm de receber 
preparo para o combate. 

Essas medidas são de carâter administrativo, mas interes
sam fundamentalmente à segurança nacional e devem cons
tituir objeto da política governamental, para que os nossos 
filhos, na idade em que buscam experiências de afirmação, 
triO bem examinudus pela psicologia, não sejam vitimas da 
açào satânica dos traficantes. ' · 

A lei que vai ser oferecida a<> Governo, representa a ins
trumentulidade de medidas jurídicas reclamada c que por 
muitos i: tida como desnecessária cm face da legislação 



'228 Qulntl·lelra 23 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II) Setembro de 1976 

vigente. Cumpre que se cfctivc, preventiva c repressivamente 
a luta contra o uso dos tóxicos". 

Ora, o Projeto sob exame, alarga os limites que se acreditavam 
sufi.cicntcs cm 1971 para coibir & incidência dos delitos relativos à 
toxicomania, por isso que, já no capitulo. da prcvcnçiio, estabelece, 
entre outras medidas, a criação de um Sistema Nacional de Preven
ção, Fiscalização c Repressão, que retlna os órgiios que exercem, no 
âmbito federal, estadual c municipal, as atividades de controle sobre 
as infraçõcs relativas aos tóxicos, c institui, nos curriculos dos cursos 
de formação de professores c nos programas das disciplinas da árcà'· 
de ciências naturais, ensinamentos relativos a· substâncias 
entorpecentes ou que determinem dependência llsica ou psfquica, 
bem como esclarecimentos sobre sua natureza c efeitos. 

Na parte relativa ao tratamento c recupcraçiio de toxicómanos, 
estabelece a implantaçiio de estabelecimentos próprios para aquele 
fim, através da rede dos serviços de saúde dos Estados, Territórios, 
Distrito Federal, c do Ministério da Previdência c Assistência Social. 

No que11e refere aos crimes c;às penas que lhe silo cominadas, 
evidencia-se a tendência do projeto cm 'acrescentar expressões que 
caracterizam formas dclituosas, tais como, no art. 13, as de 
"remeter", "fabricar" e "adquirir", e, por outro lado, agravar 
sensivelmente as penalidades. Assim é que,- por exemplo,. a reclusão 
de I a 6 anos prevista no a~~ •. 28l- do Código Penal (derrogado pc!a 
Lei nv S.726f71), paSSíll~~:gM;&~l5 anos, para quem 
"importar OU C.J(~~4ál 5 ; · reparar, . produzir, fabricar, 
adquirir, vender, cxpôM'Vcnda Õu oferecer, fornecer ainda que guar
dar, ministrar ou entregar, dé qualquer forma, a consumo,' substân
cia entorpecente ou que determine dependência llsica ou psfquica, 
sem autorização ou cm desacordo com determinação legal ou 
regulamentar". · 

Quanto ao procedimento judicial, o rito do processo é dinamiza. 
do, suprimindo-se a audiência inicial de aprescntaçiio do preso cm 
flagrante, determinando-se a remessa dos autos a jufzo independen
temente da conclusão das diligências destinadas ao esclarecimento 
do fato, c outras normas que acelerem a sua conclusiio, coino bem o 
exige o interesse social. Nesse sentido, aliás, firma no art. 34 a res
ponsabilidade penal c administrativa de dirigente, funcionârios c cm
pregados do Poder Público, para o caso de inobservância da 
preeedêncla nos exames, pcrfcias c demais atos necessários à instru
ção dos processos. 

Finalizando, o Projeto cuida, nas suas disposições gerais, das 
normas complementares indispensáveis ao cumprimento da lei. 

Diante do exposto c considerando que a proposição se inscreve 
no rol da competência da União (Constituição, art. sv, item VIII), 
assegurada a legitimidade da iniciativa do Senhor Presidente da 
República, à vista do disposto no art. 51, caput, da Carta Magna, c 
verificado, no mérito, que representa um novo esforço cm busca do 
aperfeiçoamento da legislação antitóxico, opinamos pela sua 
ap~ovação quanto à constitucionalidade, juridicidadc, técnica 
legislativa, c, no tocante ao mérito, com as ressalvas constantes das 
emendas que oferecemos: 

EMENDA NvJ-CCJ 

Acrescente-se ao art. 4v, entre as palavras "adotarão" c "todas", 
a expressão seguinte: "de comum acordo c sob a orientação técnica 
de autoridades especializadas". 

EMENDA Nv 2 • CCJ · 

Ao art. 13 inclua-se entre as palavras "preparar" c "produzir" 
a seguinte: "prescrever". 

EMENDA N9 3. CCJ 

Suprima-se o parágrafo único do art. I6. 

J ustlftcaçio 

A Emenda nv I tem por objctivo, primordialmente, dar um me
lhor ordenamento ao texto da matéria, sem lhe alterar ou modificar 
o sentido, mas apenas subordinando a medida de que trata à super
visão dR~ ••1toridadcs competentes. 

A Emenda nv 2 visa complementar o elenco de figuras delituo
sas constantes do ·art. 13, em cujo rol não constava o crime de 
"prescrever", que se pretende imputável àquelas ·pessoas sem 
autorização para tal c que o pratiquem, já que adiante, o art. 16 trata 
de igual delito, cometido por profissionais no exercício· de ·suas 
competências, agindo porém sem cautelas ou em desacordo com as. 
normas legais. 

A Emenda nv 3 trata da supressão do parágrafo único aditado 
ao art. 16, por desnecessário, uma vez que a divisão do delito de que 
trata, cm doloso ou culposo, extrapola o enunci~do do caput; onde 
está evidente que o mesmo. se pratica de modo culposo e não 
dolosamcntc. · · 

1:: o parecer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - O parecer da 

Comissão de Constituição c Justiça é favorável ao 'projeto com as 
Emendas nvs 1,"2 e 3-CCJ: 

Solicito ao nobre Senador Cattetc Pinheiro o parecer da Comis-
são de Saúde. . · 

O SR. CAITETE PINHEIRO (ARENA- PA. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Projeto de Lei cm exame, de iniciativa do Senhor Presidente 
da República, estabelece medidas de prevenção e repressão ao tráfico 
ilicito c uso indevido de substâncias entorpecentes ou que determi
nem dependência llsica ou psíquica, e dá outras providências rela· 
cionadas com o assunto. 

2. O texto da proposição totaliza 46 artigos, grupados sob os 
cinco títulos seguintes: Da prevenção; Do Tratamento e da recupera
ção; Dos crimes e das penas; Do procedimento criminal; e Disposições 
Gerais. · 

3. A proposição foi encaminhada à Câmara nos termos do art. 
SI da Constituição, com Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado da Justiça, alinhando às razões justificadoras das disposi
ções que encerra. 

4. Os estudos básicos de que resultou o texto do anteprojeto fo· 
ram realizados, informa a fonte citada, na área do Ministério da Jus
tiça, por um Grupo de Trabalho de que participaram especialistas no 
assunto c autoridades ligadas a sctores administrativos com ingerên· 
cia sobre o mesmo. 

S. Como resultado desses estudos, o Grupo de Trabalho 
empreendeu uma análise de toda a questão dos tóxicos no País, indi
cando as vulnerabilidades encontradas na legislação pertinente e 
sugerindo 'as alterações que achou cabíveis para corrigi-las. 

6. Houve, na condução dos 'estudos, intercâmbio de idéias com 
o Ministério da Saúde, que tem extensa área de responsabilidade na 
prevenção dos tóxicos, quando fiscaliza o uso deles para fins medici
nais. E foi, também, ouvido o Ministério da Educação e Cultura, que 

"Cingiu a sua manifestação à idéia, com a qual se pôs 
inteiramente de acordo, de incluir-se nos currículos escolares 
e nos programas de formação de professores, matéria relativa 
a entorpecentes, para esclarecimento da juventude acerca dos 
seus efeitos ruinosos". 

7. O problema dos tóxicos, nás proporções que vem assumindo 
c nas múltiplas implicações que assinalam sua presença no mundo 
moderno, é, como ninguém ignora, um dos mais graves entre aqueles 
que amcçam a própria sobrevivência da humanidade e de sua civiliza
ção. 

8. O crescimento populacional, a expansão industrial, as tc~
sões polfticas c militares que se alastram no Planeta, elevando os índi
ces de intranqUilidade c de criminalidade por toda parte, tem sido, ao 
que as circunstâncias parecem indicar, fatores condicionantes de um 
alastramento universal do tráfico e do uso vicioso de drogas de efeito 
tóxico. 

9. Países na fase cm que se encontra o Brasil, onde um processo 
jâ intenso de industrialização coexiste com situações de miséria e de 
alarmantes deficiências sanitárias, são as maiores vítimas desse peri
go, que também incide, cabe frisar, sobre as sociedades ricas e desen· 
volvidas; 
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I O. A legislação de que dispomos é antiga, inorgânica, ineficaz, 
para problema que vem assumindo, nos tíltimos anos, aceleradamen
te, formas c dimensões novas. Era tempo, assim, de tratar-se de sua 
reformulação, objetivo a que se volta, agora, numa formulação am-
pla, o Projeto de Lei sob enfoque. . 

Opinamos, em face do exposto, ressaltando as altas razões de 
interesse ptíblico que justificam a iniciativa, pela aprovação do Proje
to de Lei da Câmara n9 57/76, com as emendas n9s I a 3 da Comissão 
. de Constituição c Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Tem a palavra o 
nobre Senador Ruy Santos para emitir parecer em nome da· 
Comissão de Finanças. 

O SR. RUY SANTOS (ARENA- BA - Para emitir parecer.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Em exame o projeto de lei, de ini.ciativa do Senhor Presidente da 
Reptíblica, que dispõe sobre as medidas de prevenção e repressão ao 
tráfico illcito c uso indevido de substâncias entorpecentes ou que 
determinem dependência tisica ou psíquica, c dá outras providências. 

A matéria é submetida à deliberação do Congresso Nacional 
nos termos do artigo 51 da Constituição, estando acompanhada de 
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Justiça que 
assim justifica o projeto: 

"O Grupo de Trabalho, como resultado de seus estudos, 
ofereceu à consideração do Governo uma análise de toda a 
questão dos tóxicos no País, onde estão justificadas as 
alterações sugeridas em relação à legislação atual, . cuja 
reforma· vem . sendo reclamada por .tOdOS .OS profissionais e 
autoridades do setor, especialmente · médicos psiquiatras, 
advogados, membros do Mínistério Ptíblic_o e magistrados. 

Assinale-se em complementação aos estudos levados a 
efeito, o intercâmbio de idéias .com o Ministério da Satíde, 
que tem a seu cargo igual soma de responsabilidade na pre
venção dos tóxicos, quando lhes disciplina e fiscaliza o uso 
para fins medicinais. Sua participação foi valiosa para o 
aprimoramento das medidas preconizadas pelo Grupo de 
Trabalho, a que foram incorporadas sugestões suas, sob~etu
do no que diz respeito ao tratamento dos dependentes, d1an~e 
da necessidade de compatibilizar as alternativas da terapêuti
ca adequada a cada caso com os .imperativos da repressão 
que igualmente se impõem. 

Ouviu-se também o Ministério da Educação e Cultura 
que, dispensando-se de outros comentários, cingiu a sua 
manifestação à idéia, com a qual se pôs inteiramente de 
acordo, de incluir-se, nos currículos escolares e nos pro
gramas de formação de professores, matéria relativa a 
entorpecentes, para esclarecimento da juventude acerca dos 
seus efeitos ruinosos. 

Nessa conformidade, acompanhado de relatório 
apresentado pelo Grupo de Trabalho que estudou o assunto, 
onde se expõem os conceitos fundamentais da filosofia 
orientadora de suas atividades, tenho a honra de submeter à. 
elevada consideração de Vossa Excelência o incluso projeto 
de lei, que dispõe sobre medidas de prevenção e repressão ao 
tráfico e uso indevido de substâncias entorpecentes, elabora
do de,acordo com a politica adotada por este Ministério." 

Tendo constituído grupo de trabalho para levantar os 
problemas ligados ao ressurgimento considerável do uso indevido e 
do tráfico ilegal de entorpecentes, o ·Ministério da Justiça 
demonstrou profunda preocupação com a solução deste angustiante 
problema e ehiborou o presente projeto que atende a atualidade 
•brasileira, tendo contâdo para tal fim, com o indispensável 
·çoncurso de técnicos no assun.to. 

Analisados os aspectos essenciais da proposição pelas 
C~missõcs -::ompctcntcs, devemos nos voltar para os aspectos 
financeiros que competem a esta Comissão. 

Relativamente às penas pecuniárias, o projeto eliminou· 
referências ao salário mlnimo como base de cálculo da pena, clcgcn-

,. '.'' 
do a sistemática de atualização monetária prevista na Lei n9 6.205, de 
29 de abril de 1975. 

Com tal providência, as multas estarão sempre corrigidas na 
forma da mencionada Lei. · 

A proposição é oportuna e de toda a conveniência, por atender 
às exigências de nossa atualidade, e,. no âmbito regimental da 
Comissão de Finanças, nada vemos que se possa opor à proposição. 

À ~ista do exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de 
Lei daCâmara n9 57, de 1976, com as emendas n9s I a 3 CCJ . 

> '. • 

·O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Os pareceres são 
favoráveis ao projeto e às emendas da Comissão de Constituição e 
Justiça, 

Completada a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação. 
Sobre a mesa, emenda que será lida pelo Sr. J9-Secretário. 

~ lida a 8eguinte 

EMENDAN9J 
(De Plenário) 

Ao Projeto de Leida Câmara n957, de 1976 

Dê-se a9 art. 21 a seguinte redação: 

· "Art. 21. Os· crimes definidos nesta lei serão processa
dos de conformidade com o disposto no art. 394 c seguintes 
do Código de Processo Penal, assegurada a estes a preferên
cia sobre os processos relativos às demais infrações." 

Sala das Sessões; em 22 de setembro de 1976 

J ustiflcação 

Desse modo, serão asseguradas à defesa todas as garantias 
inerentes ao processo comum, sein prejuízo da maior celeridade pro
cessual. 

Para maiores esclarecimentos juntamos a presente cópia do 
Parecer oferecido sobre o assunto pelo Instituto Brasileiro de Ciên
cias Penais. 

Sala das Sessões, em 22 de setembro de· 1976. -Senador Franco 
Montoro. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Em discussão o 
projeto e as emendas. (Pausa.). 

Não havendo quem peça a palavra, declaro-a encerrada. 

·Encerrada a discussão, a matéria volta às Comissões .competen
tes para exame da emenda de Plenário. 

O SR. PRESJDÉNTE (Magalhães Pinto) -.Item 3: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n9 22, ·de 1976 (n9 59-B/76, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do tratado de Amizade, 
Cooperação e Comércio entre a República Federativa do Bra
sil e a Reptíblica do Suriname, assinado em Brasilia, em 21 de 
junho de 1976, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n9s 669 e 670, de 
1976, das Comissões: · 

- de Relações Exteriores; c 

- de Economia. 

Em discussão o Projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, 

encerrarei a discussão. (Pausa.) 
Encerrada. 
Em votação. 

Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram conservar-se 
sentados. 

Aprovado. 
O projeto irá à Comissão de Rcdação. 
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O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 4: 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Sena
do n9 9, de 1976, do Senhor Senador Leite Chaves, que dá no
va n:dação ao art. 29 da Lei n9 6.268, de 24 de novembro de 
1975, que dispõe sobre a averbação do pagamento de títulos 
protestados, a identificação do devedor em títulos cambiais e 
duplicatas de futura, e dá outras providências, tendo . . 

PARECER, sob n9 648, de 1976, da Corilissão: 

- de Redaçào, oferecendo a redação do vencido. 

Em discussão o projeto, em segundo turno. 

Não havendo quem queira discuti-lo, vou encerrar a discussão. 
(Pausa.) 
. Está encerrada. 

Encerrada a discussão, o projeto é dado como definitivamente 
aprovado, nos termos do art. 315 do Regimento Interno. 

O projeto irá à Câmara dos Deputados. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

Redaçào do vencido, para o 29 turno regimental, do Proje
to de Lei do Senado n9 9, de 1976, que dá nova redação ao art. 
2•1 da Lei n9 6.268, de 24 de novembro de 1975, que dispõe sobre 
a averbação do pagamento de títulos protestados, a identifica· 
çiio do devedor em títulos cambiais e duplicatas de fatura, e dá 
outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. J9 O art. 29 da Lei n9 6.268, de 24 de novembro de 1975, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"A rt. 29 A averbação de que trata o artigo anterior 
eliminará a eficácia do protesto em relação ao credor, ressal
vados os direitos de coobrigados e de terceiros, nos termos da 
lei. 

Parágrafo único. Nas certidões extraídas do registro de 
protesto não poderão constar quaisquer referências a títulos 
cujo pagamento tenha sido averbado, exceto quando requeri
dos por autoridade judicial." 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. J>RESIDENTE (Magalhães Pinto)- Esgotada a matéria 
constante da Ordem do Dia, vai-se passar à apreciação do Requeri
mento n9 489. lido no Expediente, de urgência para o Projeto de Lei 
do Senado n9 199, de 1976. 

Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadore!l' ~e o aprovam permaneçam sentados. (Pau
.sa.) 

Aprovado. 

Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da matéria. 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n9 199, de 1976, do Sr. Senador José Lindoso, que 
autoriza a doação de porções de terras devolutas a municí
pios incluídos na Região da Amazônia Legal, para os fins 
que especifica, e dá outras providências (dependendo de pare
ceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Agricultu
ra, de Assuntos Regionais, de Segurança Nacional e de 
Finanças). 

Sobre a mesa, os pareceres das Comissões de Constituição e Jus
tiça, de Agricultura., de Assuntos Regionais e de Segurança N acio
nal, que vão ser lidos pelo Sr. 19-Secretârio. 

São lidos os seguintes 

PARECERES N9s 784, 785, 786 E 787, DE 1976 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n9199, de 1976 que auto
riza a doação de porções de terras devolutas a Municípios 
!nduíd::~ !la região da Amazônia Le~:al, para os fins que espe
cifica, e dá outras providências. 

PARECER N9784, DE 1976 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Henrique de La Rocque 

Subscrito pelo eminente Senador José Lindoso, o projeto de lei 
submetido à apreciação desta Comissão visa a autorizar o Poder Exe
cutivo a doar aos municípios incluídos na região da,Amazônia Legal 
porções de terras devolutas a que se refere o Decreto-Lei n9 1.164, de, 
19 de abril de 1971, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 
n9 1.243, de 30 de outubro de 1972, c pela Lei n9 5.917, de 10 de 
setembro de 1973. 

As mencionadas terras devolutas destinam-se à expansão ou 
implantação de cidades, vilas e povoados, de acordo com o interesse 
das administrações municipais, impondo-se ao município donatário, 
sob. 'IJena de revogação da doação, dar às terras estrita destinação 
prevista no projeto, na forma das condições que forem fixadas pelo 
Poder Executivo Federal. 

Faz-se, aqui, necessária uma râpida anâlise da natureza jurídica 
das chamadas "terras devolutas". Verificamos, pois, que, historica
mente, com o advento da longínqua Lei n9 601, de 1850, as terras 
devolutas pertenciam ao Império, até que a Constituição de 1891, cm 
seu artigo 64, declarou pertencerem aos Estados as terras devolutas 
situadas dentro de seus respectivos territórios, cabendo à União 
somente a porção de território que for indispensâvcl para a defesa de 
fronteiras, fortificações, construções militares e estradas de ferro fe
derais. 

As Constituições subseqUentes mantiveram o mesmo dispositi
vo, até o advento da atual Carta Magna, que inovou, ao incluir entre 
os bens da União, "a porção de terras devolutas, indispensável à 
segurança e ao desenvolvimento nacionais". (Constituição, artigo 49, 
IJ . . d . 

Como resultado do desbravamento de 1mensas áreas a Amazo-
nia Legal, mercê da notável expansão da política rodoviária brasilei
ra, surgiu o Decreto-Lei n9 1.164, de 19 de abril de 1971, estreitamen
te ligado ao "Estatuto da Terra", com a finalidade de conter a "grila
gem" e a especulação imobiliária nas terras valorizadas pelas estra-

das. á. d ·~ D Para dar execução ao programa agr r1o a reg1ao, surge o c-
creto-Lei n9 1.179, de 6 de julho de 1971, denominado PROTERRA, 
conferindo ao INCRA amplos poderes para promover a colo
nização racional dessas áreas. 

A propósito, vale citar um tópico de magistral artigo de Altir de 
Sousa Maia, inserido na "Revista de Direito Agrário", n9 3, pág. 13, 
quando assinala: 

"Sob tal inspiração, e visando integrar definitivamente 
no processo de desenvolvimento nacional, extensas faixas de 
terras sem aproveitamento, veio à luz o Decreto-Lei n9 
1.164/71, incorporando ao domínio da União as terras devo
lutas situadas nas faixas·lindeiras de 100 km de cada lado das 
rodovias implantadas, em fase de implantação ou projctadas 
na Amazônia Legal. 

E aqui faz-se nccessâria uma chamada: o que a Lei deter
minou foi a incorporação ao domínio da União, das terras 
devolutas. As terras legitimamente incorporadas ao domínio. 
privado, não foram atingidas, estando ao abrigo do art. 59, 
letra b do mencionado Decreto-Lei: 

"Art. 59 São ressalvados, nas áreas abrangidas pelo 
art. 19; 

a) omissis 
b) as situações jurídicas constituídas até a vigência deste 

Decreto-Lei, de conformidade com a legislação respectiva". 
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A União, quase um século após, fez retornar ao seu 
patrimônio, as terras devolutas que cm 1891 passaram ao 
domínio das Unidades Federadas, mercê da famosa emenda 
Júlio de Castilhos, cuja oportunidade até hoje é discutida. 

Em realidade, quando se vê, ainda agora, o que alguns 
Estados fazem com seu patrimõnio devoluto, é fácil imaginar
se o que terá ocorrido naqueles remotos tempos. 

Daí se infere a oportunidade do diploma legal referido, 
pois, coerente com a filosofia que presidiu à elaboração do 
Estatuto da Terra, o referido diploma cometeu ao INCRA a 
tarefa de discriminar tais áreas e regularizar a sua ocupação, 
reconhecendo as posses legítimas manifestadas por cultura 
efetiva e morada habitual requisitos, de resto, consagrados 
desde ISSO. Pela sua importância o Decreto-Lei n9 1.164/71 
situa-se ao nível das Leis 601, de 1850 e 4.504/64, pois alcan
çando uma área de mais de 1/3 do Território Nacional, 
submete ao comando do Governo Federal o disciplinamento 
da ocupação de estratégicas porções do solo pátrio, vítimas, 
não 'poucas vezes, da voracidade de "fabricantes" de títulos, 
ou, na maioria dos casos, tão inaproveitados como se encon
travam em 1891, quando passaram ao domínio das Unidades 
Federadas." 

Corporificado em oito artigos, o projeto, pela sua natureza 
complexa, contém peculiares requisitos de natureza técnico-jurídica, 
valendo salientar a observância dos programas do "Estatuto da Ter
ra" e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -
INCRA, no tocante à espécie. 

Ademais, arrimado na Constituição e na legislação que subsidia 
o Serviço de Patrimônio da União, tem o Poder Executivo amplos 
poderes formais para a realização a que se propõe o projeto, não fos
se, ao nosso entender, altamente meritória a sua finalidade. 

Quanto ao aspecto jurídico-constitucional que. envolve a maté
ria, não encontramos nenhum ôbice, razão por que, opinamos pela 
aprovação do projeto. 

Sala das Comissões em ]9 de setembro de 1976- Accioly Filho, 
Presidente - Henrique de La Rocque, Relator - José Lindoso -
Nelson Carneiro- Dirceu Cardoso- Heitor Dias- José Sarney. 

PARECER N9 785, DE 1976 
Da Comissão de Agricultura 

Relator: Senador Mendes Canale. 
A Amazônia, para os efeitos da Lei n9 5.173, de 27 de outubro 

de 1966 (art. 29), abran~e os Estados do Acre, Pará e Amazonas, os 
Territórios do Amapá, Rondônia e Roraima e, ainda, as áreas dos 
Estados de Mato Grosso, a norte do paralelo 169, de'Goiás, a norte 
do paralelo de 139 e do Maranhão, a oeste do meridiano de 409. Essa 
área, aliás, é a mesma indicada pela Lei que criou, a 6 de janeiro de 
1953, a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da 
Amazônia, transformada na Superintendência do Desenvolvimento 
da Amazônia. 

Pelo Decreto-Lei n9 1.164, de 19 de abril de 1971, a faixa de cem 
quilômetros de largura em cada lado do eixo de rodovias da "Amazô
nia Legal" teve declaradas indispensáveis à segurança e ao desen
volvimento nacionais as terras devolutas ali situadas. O art. 29 do 
aludido Decreto-Lei n9 1.164/71, inclui entre os bens da União, nos 
termos do art. 49, item I, da Constituição, as terras devolutas em 
apreço. 

Dessa forma, as posses legitimas, manifestadas por morada ha
bitual e cultura afetiva ficaram de ser reconhecidas pelo INCRA 
(art. 39 do Decreto-Lei n9 1.164/71) enquanto ao Conselho de Se
gurança Nacional (art. 49) foram delegadas as normas para a implan
tação de projetes de colonização, concessão de terras e estabeleci
mento ou exploração de indústrias. 

O Projeto de Lei que vem ao exame desta Comissão, de autoria 
do Senador José Lindoso, autoriza o Poder Executivo a doar, aos 
Municlpio$ da Amazônia Legal, porções das terras devolutas aponta-

das, observando-se as posses legitimas c as atribuições do Conselho 
de Segurança Nacional. 

Estabelece a Proposição (art. 29) que as terras mencionadas se 
destinarão à expansão ou implantação de cidades, vilas c povoados, 
segundo o interesse das administrações municipais, incumbindo ao 
Município donatário - sob pena de revogação da doação -
cumprir o objeto da doação praticada. 

O art. 39 do Projeto cuida da formalização dos instrumentos de 
domínio; o art. 49 vincula ao INCRA o dimensionamento c demar
cação da área a ser doada, que (art. 59) passará a constituir patrimô
nio dos respectivos Municípios, inclusive benfcitorias federais, es
taduais e particulares. E, quando os Municípios ficarem situados cm 
Terl'ltórios Federais (art. 69) a identificação, a utilização e o aprovei
tamento das áreas doadas obedecerão, quanto à cessão de uso, pla
nos de colonização, alienação ou permuta, ao que preceitua a legis
lação territorial específica. 

Na Justificação, diz o autor da Proposição que nos Municípios 
alcançados pela faixa de cem quilômetros de cada margem das rodo
vias federais da Amazônia, estão sendo constatadas dificuldades pa
ra a expansão das cidades e vilas. Estes crescem em decorrência do 
processo de desenvolvimento desencadeado' pelas próprias rodovias 
e pelos programas de Pólos. A justificativa aponta exemplos e afirma 
ser o Projeto "de transcendental importância para a região". 

A Comissão de Constituição e Justiça estudou a matéria, 
analisando as terras devolutas, do ponto de vista jurídico. Lembrou 
que, a partir da Lei n9 601, de 18SO,tais áreas passaram a pertencer 
ao Império, "até que a Constituição de 1891, em seu art. 64, decla
rou pertencentes aos Estados as terras devolutas situadas dentro de 
seus respectivos territórios, cabendo à União somente a porção de 
territórios que fosse indispensável para a defesa de fronteiras, forti
ficações, consiruções militares e estradas de ferro federais". 

Tal dispositivo foi mantido pelas Constituições posteriores, até 
que a Carta atual consignou (art. 49, I) que "a porção de terras de
volutas, indispensável à segurança e ao desenvolvimento nacionais" 
passaria a constituir bem da União. 

Depois de apreciações judiciosas, a matéria foi considerada 
constitucional e jurídica. Certamente, a Douta Comissão de 
Constituição e Justiça observou que, para o cumprimento do art. 59, 
§ único, in fine, é imprescindível a desapropriação, desde que a 
União respeita as posses legitimas de particulares. 
· No que-interessa a esta Comissão, o Projeto pode despertar o 
interesse dos Municípios amazônicos pela expansão da atividade 
agrícola. Efetivamente a implantação de cidades, vilas e povoados 
deve ser acompanhada de correspondente produção de alimentos, 
em especial os provindos do meio rural. Ora, se os dirigentes 
municipais atuarem no sentido de que a agricultura se implante em 
termos racionais, a região amazônica (e o Brasil, é claro) poderão re
ceber notável impulso na sua economia. 

Ante o exposto, opinamos pela aprovação do presente Projeto 
de Lei. 

Sala das Comissões, em 9 de setembro de 1976.- Paulo Guerra, 
Presidente, em exercício- Mendes Canale, Relator. - Agenor Ma
ria- Altevir Leal. 

PARECER N9 786, DE 1976 
Da Comissão de Assuntos Regionais 

Relator: Senador Cattete Pinheiro 

O art. 29 da Lei n9 5.173/66, repete o art. 29 da Lei n9 IJSUb/53, 
quanto à extensão territorial da Amazônia que, por desprezar os 
critérios geográficos até então obedecidos, passou a denominar-se de 
Amazônia Legal. Nesta área, a partir do diploma de 1953, o Brasil 
iniciou sua experiência de planejamento econômico regional, a fim 
de pôr em prática o disposto no art. 199 da Carta de 1946. 

Evidentemente, muitos foram os fracassos marcados no quarto 
de século que nos separa desde aquele início de implantação do 
desenvolvimento planejado. 'Mas, de outro lado, muito se conseguiu, 
no sentido de conhecimento do mundo amazônico. 
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Quando o Projeto em referência enseja o presente estudo desta Amazonas estilo atingidas, pela faixa do Decreto-Lei nt 
Colnissiio, é nccessârio lembrar que a Amazônia tem sido campo de 1.164, os Municlpios de Humaitâ, Borba, Nova Olinda, 
pesquisa séria 'e de uma literatura que vai da negação total, como · Barcelos, Airão, Boca do Acre, Ubrea, Canutama, Tapau4, 
ambiente para o homem, até o "louvor imoderado" de que fala Codajás, Anori, Manacapuru e outros, al&m de Manaus. 
Arthur Cezar Ferreira Reis .. Entre os extremos, hã, na. verdade, a Nesta cidade, o Governo municipal não pode ultimar vendas 
certeza cientificamente comprovada de que naquela região repousam· de terras para os que construlram suas casas, pois essas terras 
P,üt~ncialidades hoje reconhecidas capazes de ufcrecer ao País o · ". foram excluldas dos bens do Estado, nos termos daquele. 
suporte necessário ao avanço industrial. Decreto-Lei, e isto vem inquietando os interessados. Não 

A Proposição se ocupa das terras devolutas situadas na faixa de será diferente no Estado do Parâ, cortado pela 
cem quilometras de largura, em. cada lado de rodovias federais da Transamazônica e, seguramente, Tucuruf, Altamira, Itaitu· 
área amazônica, declaradas indispensâveis à segurança (cf. art. 29 do ba, Santarém, Óbidos, Alenquer c Monte Alegre, para 
Decreto-Lei n9 1.164/71). Autoriza o Poder Executivo a transferir, exemplificar, têm idênticos problemas e que se vão repetir no 
por doação, porções das terras cm apreço, a fim de permitir a Estado do Acre c nos Territórios Federais." 
expansão ou implantação de cidades, vilas e povoados, de acordo Ora, a providência governamental contida no Decreto-Lei nt 
com o interesse das administrações municipais. . 1.164/71 jamais objctivou impedir o crescimento, a expansão ou o 

O Município donatârio fica obrigado, sob pena de revogação do surgimento de núcleos populacionais, povoados, vilas e cidades. 
ato que o beneficou, a implantar os projetas apontados no Procurou, isso sim, evitar problemas de ocupação desordenada. 
instrumento de doação. E as âreas rurais, apanhadas pelo título de As rodovias prC)jetadas, em construção ou já construfdas na 
domínio municipal, serão utilizadas de acordo .com os planos Amazônia, são fatores de ocupação do vazio, o que constitui a 
públicos e particulares de desenvolvimento. principal finalidade do esforço governamental naquela região. Desde 

A matéria foi examinada pelas Comi~sões de .Constituição e--- que- surgem problemas não previstos c não desejado._s,, convém 
Justiça - que lhe permitiu a tramitação, por não encontrar eliminá-los prontamente a fim de que não venham a perturbar o 
empecilho constitucional ou jurídico -e de Agricultura, que opinou processo de integração nacional. Ainda mais quando a Amazônia 6 
pela sua aprovação. · mundo ainda esparsamente habitado, que o Brasil tem, neccssa-

No que compete ao exame desta Comissão, o Projeto focaliza riamente, de ocupar, explorar e aproveitar, at& mesmo por questão 
aspecto da maior importância, eis que permitirá aos Municípios o de imperativo de soberania. 
aproveitamento de âreas devolutas em função do próprio cres· Entendemos que a Proposição se inscreve na polftica ·do Govcr· 
cimento. Essas ter~as ficam situadas ao longo das seguintes estradas no Federal, de ocupação e desenvolvimento da Amazônia. Ainda 
(cem quilômetros de cada lado): I- Transamazônica, no trecho gue mais quando, doando terras devolutas aos Municfpios em que se 
vai do Estreito a Humaitâ, na extensão aproximada de 2.300 quilô· a 'ám, mantém a declaração de indispensabilidade à segurança. 
metros; 11.- BR-319, trecho de Porto Velho a Guajará·Mirim, com Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei. 
cerca de 270 quilômctros; III- BR-236, trecho de Abunã a Japim, Sala das Comissões, cm 17 de setembro de 1976. - Agenor 
com 840 quilômctros; IV- BR-317, trecho de Ubrea a Assis Brasi, Maria, Vice-Presidente, no cxercfcio da Presidência. - Cattete 
com 600 quilômetros; V - BR-406, trecho de Ubrca a Hum · , J>inheiro, Relator- Evelásio Vieira - Renato Franco. 

·COm 200 quilômetros; VI - BR-319, trecho de Porto Ve o a 
Manaus, com 650 quilômctros; VII- BR-174, no trecho q vai de PARECER N9 787, DE 1~6 
Manaus à Fronteira com a Venezuela, com 800 lômctros Da Comissão de Segurança Nadona1 

aproximadamente; VIII - BR-401, trecho de Boa Vist Fronteira Relator: Senador Henrique de La Rocque 
com a Guiana, com a extensão aproximada de 140 ilômctros; IX Apresentado pelo ilustre Senador José Lilidoso, objctiva o 
- BR-365, trecho de Cuiabâ a Porto Velho, com c ca de 1.000 qui· presente projeto de lei a autorização de doação de terras devolutas 
lômetros; X- BR-165, trecho de Cuiabá aSa arém, na extensão situadas na faixa de cem quilômetros de largura em cada lado do 
aproximada de 1.320 quilômctros; XI - BR· 6, trecho de Macapâ eixo de rodovias na Amazônia Legal a Mu!Jicfpios incluídos nesta 
·a Oiapoqu~, 680 quilômetros; ~H:- BR-08 , recho de Rio Araguaia região. 
à . ~ronte1.ra CO!l} a Co1ombla, n a extensão . de 3.200 A referida ârca cabe salientar foi declarada indispensável à 
•=!Uilometros, aproximadamente; XIII BR-153, trecho de ParaJelc · ' . .' . . 
139 no Estado d G 'ã p t F · (SOO k )· XIV BR 0 0 se_ gurança e ao desenvolv1me~to nac1ona1s c mclufda entre os bens da 

• c 01 s, a. oro. r co · m, - • I , u ·i!· d D L · 1 164 d 1• d b 'I d 
trecho de Carolina a Guamâ (600 m); XV- BR-070, trecho do 1. m

2
o ante dos1 .te~mos 0 ecret~- ~1 n

1
9 d. C • ~ . • c Fa drl 

1
e 

Rio A . . ·. c · bâ (470 )· XVI · BR 307 h d / 197 , que a e 1m1to11 e o art. 49, mCJso a onst1tu1ç .. o e era , 
ragua1a a u1a , - - , trec o ;v d - lh 'b · E d C · · 1 9 1 d 

Cru. Z • d s 1 1 (SS k ) XVII - R d . p . com a re açao que e atn u1u a men a onstituctona n , c e1ro o ~ a çana _ .m; -... o ov1a er1metra 
1969

. _ 

Norte a Macapa, no trecho e M1tu a Macapâ (2.450 km); XVIII~ A providência ale'm de dl'spor de f<orma taxativa sobre 0 destino 
BR 153 note '- d B d G Sã F'l' d A ;· 50 ' ' . • • r cno e arra 0 arças a 0 e IX 0 raguala das p_orçõcs de terras dcvolutàs por acaso doadas aos Municípios, 
km).D . d d 1 . . . . . _ cominando a pena de revogação do ato, desde que descumprido 

epo!s e e~ ar~das md1spens~vels à segurança e ao aquele objetivo, estabelece cautelas 'outras com relação às regras 
desenvolvimento reg1o?a1s, as terras ac1ma aponta~as fo7am, pelo inseriàs no Estatuto da Terra (Lei n9 4.S04, de 30 de dezembro. de 
DL. 1.164/71 (art. 29), mcl~íd~s entre os bens da .Umão,Jlo~ termos 1964). 

d~ra~. 4~, ~te~ 1: da Constituição. ('o-s posses legít~mas, mamf~stadas Por outro lado, discrimina os encargos dos municípios beneficia· 
p orada hab1tual e cultura efetlva, são, todav1a, reconhecidas na dos que deverão constar da formalização do titulo de d'ôm!nio cuja 
form~ do ~rt. 39 

do aludid~ àto legisla~ivo. • . transcrição no Registro Imobiliârio se farâ no prazo de oito dias: 
. au or .da Propos~ção, o el'l)mente Senador Jose Lmdoso, Após fixar competências dos órgãos. encarregados pele 

dcpo~s de assmalar, na JUStificação, a importância dó DL 1.164, dimensionamento e demarcação das áreas resguarda a proposição 
enfat1za: · d · d d d b ~ · · ·~ d · t d · ' 

"Ocorre que as faixas . de cem quilômetros de cada 
margem das rodovias alcànçam v.ários Municípios e se vem 
constatando,' em face disso, dificuldades para a expansão das 
cidades e vilas que crescem em decorrência do processo de 
desenvolvimento desencadeado pelas próprias rodovias c pe· 
los Programas d~ Pólos. Podemos citar alguns exemplos: no 

am a, a propr1c a c as cn.e1tOr1as .c era1s, es a ua1s e as 
particulares existentes nas respectivas glcbas. 

Justificando a medida c demonstrando o efctivo interesse dos 
municípios situados na Região da Amazônia Legal, salienta o autor 
do projeto: 

· "Ocorre que as faixas de cem quilômctros de cada mar
gem das rodovias alcançam vários municípios nesses Estados 
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.. e se·. vem constatando, em face disso, dificuldades para a 
. expansão das cidades c vilas que crescem cm decorrência do 
. processo de ·desenvolvimento desencadeado pelas próprias 
rodo":ias c pelos Programas de Pólos." · 

Tratando-se de medida meramente autorizativa, dai decorrendo 
que ao Poder Executivo cabe o exame detalhado das necessidades 
municipais, bem como o poder discriminârio para cfctuar, ou não, a 
doação, rião vemos.qualquer óbice, no âmbito das atribuições desta 
Comissão, que se possa opor ao projeto. 

. Somos; pois, pela sua apro~ação. 
Sala das Comissões, 20 de setembro de 1976 - Vasconcelos 

Torres, Vice-Presidcnte, no cxcrclcio da Presidência - Henrique de 
La Rocque, Relator -.Alexandre Costa - Agenór Maria - José 
Lindoso .. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - O parecer da 
Comissão. de Constituição c Justiça conclui pela constitucionalidade 
e juridicidadc do projeto. Os pareceres das demais comissões são 
favoráveis: 

Solicito do nobre Senador Virgnio Távora o parecer da Comis
são de Finanças. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA -CE. Para emitir pare
cer)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Na forma regimental, vem à Comissão de Finanças o Projeto de 
Lei do Senado que autoriza a doação de porções de terras devolutas 
a Municípios incluídos na região da Amazônia Legal, para fins que 
especifica, e dá outras providências. 

A proposição, de 'iniciativa do eminente Senador Josê Lindoso, 
que após estudar detidamente a matéria, inclusive junto aos órgãos 
competentes, a âpresentou buscando uma solução para o problema 
da expansão urbana nas áreas abrangidas pelo Decreto-Lei n9 · 1.164, 
de (9.de abril de 1971. Nesse sentido, o Autor justifica o projeto 
aduzindo o seguinte: 

"0 Governo Federal, cm 1971, por via do Decreto-Lei 
n9 1.164 declarou indispensáveis à segurança c ao desen
volvimento nacionais terras devolutas situadas na faixa de 
cem quilómetros de largura cm cada lado do eixo de rodovias 
na Amazônia Legal. Com isso estaria assegurado o disciplina-

. mento da . ocupação dessas áreas, dentro dos princlpios da 
Política Agrária prevista no "Estatuto da Terra." · 

Abrangendo a Amazônia Legal, nos termos da Lei 
n9 5.173, de 27 de outubro de 1966, os Estados do Acre, 
'Pará, Amazonas, os Territórios Federais do Amapá, 
Roraima c ·Rondônia e ainda as áreas do Estado do Mato 
Grosso, ·a 'norte do paralelo J69, do Estado de Goiás, a 
norte do paralelo 139, e do Estado do Maranhão, a oeste do 

· meridiano 449, podemos verificar a importância daquela 
medida. Nessa região estão construldas ou cm construção, 
dezoito estradas, destacando-se entre elas, a Transamazônica. 

Ocorre que as faixas de cem quilómetros de cada 
margem das rodovias alcançam vários municlpios nesses 
Estados e se vem 'constando, em face disso, dificuldades ·para 
a expansão das cidades e vilas que crescem cm decorrência do 
processo de desenvolvimento desencadeado pelas· próprias 
rodovias e pelos Programas de Pólos. 

Podemos citar alguns exemplos: no Amazonas estão 
atingidos pela faixa do Decreto-Lei n9 1.164, os Municlpios 
de Humaitá; Borba, Nova Olinda, Barcelos, Airão, Boca do 
Acre, Lábrea, Canutama, Tapauá~ Codajâs, · Anori, 
Manacapuru e outros, além de Manaus. Nesta cidade, o Go
verno municipal não pode ultimar vcnda's de terras para os 
. que construíram suas casas, pois essas terras foram exclui das 
dos bens do Estado, nos termos daquele Decreto-Lei, c isto 
vem inquietando os interessados. Não será diferente no 
Estado do Pará, cortado pela Transamazônica c seguramente, 
Tucurul, Altamira, ltaituba, Santarém, Obidos, Alenquer e 

Monte Alegre, para exemplificar, têm idênticos problemas e 
que se vão repetir no Estado do Acre e nos Territórios Fc-: 
dcrais. 

Realmente, com o advento do Decrcto-tei n9 1.164, de 19 de 
abril de 1971, que "declara indispensáveis à segurança e áo descn· 
· volvimento nacionais terras devolutas situadas na faixa de cem 
quilômctros de largura cm cada lado do. eixo de rodovias na 
Amazônia Legal, c dá outras providências", muitas cidades e vilas vi· 
ram seu crescimento limitado cm face desse diploma legal. 

A solução proposta compatibiliza os imperativos de segurança 
com a expansão daquelas localidades c com o programa do Norte do 
Brasil. · · 

Prevê o artigo 29 do projeto que as porções de terras devolutas 
de que trata a proposição serão destinadas à expansão ou implanta· 
ção de cidades,. vilas c povoados, . conforme o interesse das 
administrações municipais. 

Formalizar-se-A a doação por meio de titulo de domlnio expedi· 
do pelo órgão federal competente, que será transcrito no Registro de 
Imóveis. 

No âmbito da competência regimental desta Comissão, nada 
temos a opor ao Projeto de Lei do Senado n9 199, de 1976, razão por 
que opinamos pela sua aprovação. 

1:: o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- O parecer é favorá· 
vcl. 

çào. 
Conclulda a instrução da matéria, vai-se proceder à sua aprecia·. 

Em discussão o projeto, em primeiro turno. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Aprovado o 
projeto, em primeiro turno, c estando a matéria em regime de 
urgência, a apreciação, cm segundo turno, será feita imediatamente,. 
de acordo com o que dispõe o art. 385 do Regimento Interno. 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do 
Senado n9 199, de 1976, que autoriza a doação de porções de 
terras devolutas a municlpios incluldos na Região da 
Amazônia Legal, para os fins ·que especifica, e dá outras 
providências, tendo pareceres favoráveis das Comissões de 
Constituição e Justiça, de Agricultura, de Assuntós 
Regionais, de Segurança Nacional e de Finanças. 

Em discussão o projeto, em segundo turno. 
Se nenhum dos · Srs. Senadores desejar usar da palavra, 

tncerrarei a discussão. (Pausa.) 
Eneerrada. 
Encerrada a discussão cm segundo turno, sem emendas, o 

projeto é considerado aprovado independentemente de votação. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Sobre a mesa, rcda
çilo final de matéria .. cm regime de urgência que vai ser lida pelo· 
Sr. J9.Secrctár,io. 

~ lida a seguinte 

PARECER N• 788, DE l!n6 
· Da Comildo de Redacio 

Redaçio nnal do Projeto de Lei do Senado n9 199, de 1!n6. 

Relator: Senador Vlrgfllo Távora 

A Comissão apresenta a rcdação final do Projeto de Lei do Sena· 
do n• 199, de 1976, que autoriza a doação de porções de terras devo-
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lutas a Municípios incluídos na região da Amazônia Legal, para os 
fins que especifica, e dá outras providências. 

Sala das Comissões, em 22 de setembro de 1976- Danton Jo
bim, Presidente- Virgílio Távora, Relator- José Lindoso 

ANEXO AO PARECER N9 788, DE 1976 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 199, de 
1976, que autoriza a doação de porções de terras devolutas a 
Municípios incluídos na região da Amazónia Legal, para os 
fins que especifica, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 1:: o Poder Executivo autorizado a doar, aos municípios 
incluídos na região da Amazônia Legal, definida no art. 29 da Lei n9 
5.173, de 27 de outubro de 1966, porções de terras devolutas a que se 
refere o Decreto-Lei n9 1.164, de 19 de abril de 1971, com as altera
ções introduzidas pelo Decreto-Lei n9 1.243, de 30 de outubro de 
1972, e pela Lei n9 5.917, de 10 de setembro de 1973. 

Parágrafo único - Na aplicação do disposto neste artigo, 
observar-se-á, quando couber, o que estabelecem os arts. 39, 49 e 59 
do Decreto-Lei n9 1.164, de 19 de abril de 1971. 

Art. 29 As porções de terras devolutas mencionadas no artigo 
anterior destinam-se à expansão ou implantação de cidades, vilas e 
povoados, segundo o interesse das administrações municipais. 

§ !9 Incumbe ao Município donatário, sob pena de revogação 
da doação, no todo ou em parte, dar, ao objeto do ato alienatório, a 
destinação prevista neste artigo, atendidas as condições que forem 
fixadas pelo Podev-EXécutivo Federal. 

§ 29 A utilização e o aproveitamento das áreas rurais, quanao 
abrangidas pelo título de domínio, obedecerão a planos públicos e 
particulares de valorização, aplicados os preceitos da legislação 
federal, especialmente da Lei n9 4.504, de 30 de novembro de 1964-
Estatuto da Terra. 

Art. 39 A doação será formalizada através de título de domínio 
que, expedido pelo órgão federal competente, deverá, no prazo de 8 
(oito) dias, ser levado à transcrição no respectivo Registro lmobiliá-
rio. 

Parágrafo único. O instrumento que efetivar a doação especifi
cará, além de outros encargos: 

a) os requisitos a serem atendidos para que o Município possa 
alienar, ou ceder, quando for o caso, lotes urbanos ou não, situados 
na área doada, observadas as normas legais relativas às licitações ou 
a legislação federal pertinente à cessão de imóveis; 

b) a exigência do cumprimento, no que for aplicável, da legisla
ção federal referente a loteamentos urbano e rural; 

c) a existência de lei municipal que autorize a aceitação da doa
ção onerosa. 

An, 49 A porção de terras devolutas a ser doada a cada municí
pio será dimensionada e demarcada pelo Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (INCRA), prevista a cooperação de 
Prefeitura Municipal interessada, e de outros órgãos federais e esta
duais, considerando-se, para esse fim, os elementos fornecidos pela 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (FIBGE) e 
pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), ten
do em vista o disposto no art. !9, § 29 da Lei J'Í9 5.917, de 10 de 
setembro de 1973. 

Art. 59 As terras devolutas abrangidas pelos limites lixados em 
decorrência do disposto no artigo anterior, passam a constituir 
patrimônio dos respectivos municípios, após a expedição do título a 
que se refere o art. J9 desta Lei, com os encargos que nela constarem. 

. Parágrafo único - A doação de que trata o art. J9 não 
compreenderá benfeitorias federais, estaduais e as pertencentes a 
particulares. 

Art. 69 Tratando-se de municípios situados em Territórios Fe
derais, a identificação, bem como a utilização e o aproveitamento 

das áreas doadas, nos termos desta Lei, obedecerão, espccialincníe, 
no que diz respeito à cessão de uso, planos de colonização, álienação 
ou permuta, ao que preceitua a legislação especifica desses Territó
rios. 

Art. 79 O Poder Executivo regulamentará este Lei no prazo de 
90 (noventa) dias. 

Art. 89 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
· revogadas as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Achando-se em re
gime de urgência a proposição cuja redação final acaba de ser lida, 
deve ser esta submetida, imediatamente, à deliberação do Plenário. 

Em discussão a redação final do Projeto de Lei do Senado 
n9 199, de 1976. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Sobre a mesa, re
dução final do Projeto de De_creto Legislativo n9 22, de 1976, apro
vado na Ordem do Dia da presente Sessão e que, nos termos do pará
grafo único do art. 355 do Regimento Interno, se não houver objeção 
do Plenário, será lida pelo Sr. 19-Secretário. (Pausa.) 

É lida a seguinte 

PARECER N9789, DE 1976 
Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n9 22, d1 
1976 (n~ 59-B/76, na Câmara dos Deputados). 

Relator: Senador José Lindoso 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Decreto Le
gislativo n9 22, de 1976 (n9 59-B/76, na Câmara dos Deputados), 
qu~ aprova o texto do Tratado de Amizade, Cooperação e Comércio 
~ntre a República Federativa do Brasil e a República do Suriname, 
assinado em Brasília, em 22 de junho de 1976. 

Sala das Comissões, em 22 de setembro de 1976.- Danton Jo
bim, Presidente- José Lindoso, Relator- Otto Lehmann. 

ANEXO AO PARECER N9789, DE 1976 

Redaç/o final do Projeto de Decreto Legislativo n9 22, de 
1976 (.nl' S9-B/76, 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 N9 , DE 1976 

Aprova o texto do Tratado de Amizade, Cooperação e 
Comércio entre o Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República do Suriname. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I' É aprovado o texto do Tratado de Amizade, 
Coop~ração e Comércio entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República do Suriname, assinado em Brasí
!iu, u22 de junho de 1976. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação. 

o SH. t•nESmENTE (Magalhães Pinto)- A redação final li; 
du vui ü publicação. 

Sobre ·a mesa, requerimento que serâ lido pelo Sr. 19-Secretârio. 
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~ lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N9 491, DE 1976 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro 
dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da reda
ção final do Projeto de Decreto Legislativo n9 22, de 1976. 

Sala das Sessões, em 22 de setembro de 1976.- Ruy Santos. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Aprovado o reque
rimento, passa-se à imediata apreciação da redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo n9 22, de 1976. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Virgílio Tãvora. 

O SR. VIRGlLIO TÁVORA (ARENA - CE. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Honrados por convite de Sua Excelência, o Senhor Presidente 
da República, e devidamente autorizados por esta Casa, integramos 
a comitiva oficial que acompanhou o primeiro mandatãrio do País, 
ao Japão. 

I 

Certos estamos de haver participado de momentos decisivos pa
ra o futuro de nossa Pâtria, partícipe que -junto com o Deputado 
Joaquim Coutinho, representante da Câmara Federal :_ fomos, de 
todas as conversações e deliberações a níveis ministeriais, por deci
são também da autoridade maior do País. 

Achamo-nos, pois, na obrigação, face a notícias desencontra
das, dar o nosso testemunho e hoje procuraremos ater-nos à parte 
económica e financeira, tanto quanto possível, abstendo-nos da 
parte política para que, apreciada seja, em sessão posterior, de tudo 
que o Brasil lã obteve. 

Inicialmente, Srs. Senadores, gostaríamos de fixar, e para tal 
chamávamos a atenção do eminente Líder da Oposição, a diferença 
fundamental entre os objetivos colimados, quando do deslocamel)tO 
presidencial, meses atrâs, a Londres e Paris e, de outro lado, a recém
terminada viagem ao Japão. 

As primeiras se dirigiam a centros eminentemente financeiros, 
sendo de se esperar frutos neste setor, seja sob a forma de emprés
timos, seja sob a forma de crédito, de suppller's credlts, como real
mente aconteceu. 

Já esta última, de longa preparação, como adiante veremos, visa
va um pólo, por sua natureza preriommantemente mercantil, sem 
embargo da sua pujança, como fonte fornecedora de recursos para 
nosso desenvolvimento. Donde, conclusão primeira, naquelas, em 
que assustados ficamos pelo vulto dos resultados obtidos, como 
verão os Srs., muito aquém dos que agora iremos apresentar, os 
financiamentos predominavam, como não podia deixar de ser em 
larga margem, enquanto que nestas, as trocas comerciais, o setor 
mercantil foi o alvo bãsico sem descurar de financiamentos e inves
timentos, todos eles, direta ou indiretamente, também ligados àquele 
objetivo maior. 

Feita essa diferenciação, gostaríamos de, o mais rapidamente 
possível, sem desejo de prolongar esta oração, traduzir esses resul
tados apreciados em 3 itens: o que conseguido; por que conseguido e 
como conseguido. Srs. Senadores, a curiosidade se volta, inicial
mente, para "o que conseguido" 

Números redondos. Vendas asseguradas, pelo Brasil; compras 
asseguradas pelo Japão: totalizam dez bilhões de dólares. lnvestimen· 
tos em projetes que sabemos, como hã pouco nos referimos, ligados 
a essa atividade e a nova posição tomada pelo Brasil que, também, 
nos permitimos logo adiante destacar: 1,4 bilhão de dólares; e uma 

linha de financiamento também destinado a mesma finalidade, de 1,5 
bilhão de dólares. 

Então, teríamos, na parte çomercial propriamente dita, con
tratos da ordem de grandeza de dez bilhões de dólares; na parte 
financeira; investimentos e finanétÃalentos, somando 2,9 bilhões de 
dólares, donde se apresentam as dif~s fundamentais hã pouco 
referidas. 

Especificamente o que se obteve: primeiro, exportação de 
celulose. A CENIBRA, Que iã é uma companhia nipo-brasileira, a 
partir de janeiro de 1977 produzirã 255 mil toneladas-ano de ce
lulose: das quais 127 mil e 500 toneladas serão exportadas para o 
Japão aos preços internacionais. Se tomarmos, apenas como aferi
ção, aquele hoje vigente, teríamos um bilhão de dólares aos I 5 anos 
de contrato. Mais uma vez reafirmamos; são preços reajustáveis de 
acordo com o mercado internacional. Bem motivada as duas partes 
por esse resultado, que considerl!m excepcional, foi organizada a 
FLONlBRA, com capacidade três vezes maior: 765 mil toneladas
ano, das quais metade seriam praticamente exportadas. As partes 
convieram na organização da Companhia, 51% pertencente de 
capital votante à CVRD e o restante a consórcios japoneses. Uma 
vez próximo seu funcionamento que se darã pelo início da década de 
1980, mais precisamente 1981, seria. feito contrato símile a este rea
lizado agora. 

Venda de 90 milhões de toneladas de pellets a serell! produzi
dos pela NIBRASCO, companhia também japonesa e brasileira, que 
jâ vai começar a funcionar no início do segundo semestre do ano que 
vem. Portanto, não é um sonho, proposto. Apenas o valor dessa ven
da: três bilhões de dólares, prazo de 15 anos. 

A Companhia Vale do Rio Doce tem quatro contratos de 
minério de venda ao Japão. O número um e o número quatro, em ple
no funcionamento, em pleno andamento. O número dois e o número 
três a se vencerem serão, substituídos pelo número 5: 285 milhões de 
toneladas, quer dizer, mais 200 milhões de toneladas do que a soma 
dos contratos de números dois e três. 

A venda tem uma outra grande vantagem, não só pelo volume, 
mas porque conseguiu a Vale do Rio Doce - o Governo brasileiro 
-que, ao invés de um transporte de apenas 20% do minério em seus 
supergraneleiros e nos ore oll, fosse essa percentahem elevada para 
40%, isto é, nós vendemos 40% do que exportamos durante esses 
anos CIF, e os 60%, FOB. 

Será feita, agora, a pergunta se a Companhia Vale do Rio Doce, 
se por intermédio da DOCENA VE, e se a PETROBRÁS, por inter
médio da ·FRONAPE, em seus navios mistos, ore oll ou· a primeira 
delas em seus graneleiros puros, terã capacidade para tal? Mas a com
panhia se aprestou com a devida antecedência, jogando no futuro, 
face a esses contratos, a ter justamente a frota necessária para levar 
avante esses compromissos. 

Mais ainda, achamos fundamental - e folgamos que esteja 
ouvindo a oração, o Presidente da Confederação Nacional do 
Comércio, nosso eminente colega, Senador Jessé Freire- a abertura 
que fizemos no mercado japonês, para nossos produtos agrícolas, e 
depois diremos porque o japonês confiou e fez esse contrato e disse
mos a Sua Excelência o Senhor Presidente da República que devia 
dar-lhe a designação de Projeto Geisel, pelo interesse fundamental 
que a ele deveria ser dedicado a todo momento, de quinhentos mi
lhões de dólares, dirão os Srs. - pouco - mas em dois anos, Srs. 
para que, justamente, fosse criado no Japão uma tradição símile 
àquela que a Vale do Rio Doce fez quanto ao minério, soja, milho, 
mel, suco de frutas e, possivelmente, açúcar. Duzentos e cinqUenta 
milhoes de dólares, em 77, quer dizer, o ano _que vem, duzentos c 
cinqUenta milhões de dólares, em 78, como quantidades mínimas. 

Passemos agora Srs. para os investimentos, ponto também, alta
mente significativo das conquistas recebidas, face âo nosso deficit 
em conta corrente que pesa ainda tão fortemente na nossa balança 
'de pagamentos. O conjunto ALBRÁS e ALUNORTE que, no dizer 
- e aí mostramos aos Srs. que negócio bom é negócio que serve aos 
dois lados- do principal responsâvel pelo consórcio japonês, com a 
CVRD vai fazer essas duas jolnt-venture, a Presidente da Llgbt 
Metais. "Isto para nós japoneses, é o sonho do século, liberta
mo-nos, tomando um parceiro em que jâ confiamos, mercê do forne· 
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cimento que nos fazia de ferro, de dependência que, muitas vezes, Japão e Brasil de, emhoru antípodas no Globo, terem economias, 
nos surpreendiam a todos os momentos". que cm se complementando se fortalecem pelo absoluto entro-

A ALUNORTE vai produzir 800 mil toneladas por ano a partir sarnento de um lado e de outro, um fornecendo matérias-primas, o 
de 1981, investimentos da ordem de grandeza de 400 milhões de dó- outro fornecendo a tecnologia c a maquinaria necessária. 
lares, dos quais 60% da CVRD, seja 240 milhões de dólares, e, me- Segundo, o relacion.amento do Japão com os seus maiores 
lhor o equivalente a este montante em dólar, e 40% do grupo japonês fornecedores de insumos básicos, inclusive, matérias-primas, e que 
capitaneado pela Llght Metais há pouco por nós referida, ou. não é preciso aqui repisar, que tanto martirizou o povo daquele país, 
seja, 160 milhões ~e dólares. A A L BRÁS que vai, e'ntão, produZir ., numa época que já não vai longe. . 
não mais alumina, mas o alumínio metálico, terá um investimento de Terceiro, e aí com que orgulho dizemos isso, o alto conceito que 
950 milhões de dólares, sendo 51% da responsabilidade da CVRD desfruta o Brasil no Japão, apesar de toda a campanha feita interna-
aplicado este, praticamente, em material, equipamentos, e obras civis cionalmente contra ele, mercê da Companhia Vale do Rio Doce e da 
nacionais, e 49% para o consórcio japonês, atrás citado; 50% dessa sua exação absoluta, no cumprimento de contratos de fornecimento 
produção será exportada para o Japão. de minérios. 

Naturalmente o Governo tendo feito esse investimento levando Em suma, as incómodas posições de dependência em que 
em consideração as necessidades primordiais do País, quanto ao seu estavam as economias dos dois países que hoje, com esse acordo, dão 
abastecimento interno. um exemplo novo, de um modelo internacional de comércio ao 

Trata-se de um total de um bilhão, trezentos e cinqUenta mi· mundo. E como foi conseguido Isso, Senhores? Primeiro, por. um 
lhões de dólares, Senhores, os dois investimentos, para os quais, estabelecimento a longo prazo das necessidades, das aspirações, das 
entra o Japão com seiscentos e trinta e cinco milhões de dólares. E, conveniências de ambas as partes, com as vindas e idas, aos dois 
mais ainda, na terra do nosso ilustre Presidente -que jâ nos chama países, de titulares das amis altas qualificações de nível ministe-
a atenção que o tempo está se esgotando - a CVRD e a rial. Segundo, o envio, com a necessária antecedência, do que 
Kawasaki, organizaram a j~lnt·venture para exploração das minas poderíamos chamar, no jargão militar, de um destacamento 
de Capanema .. Dez a onze.milhoes de to,!leladas por an~,ser-uma __ . -prec\lrsor ao Japão, também de alto nível, chefiadq por esse homem 
parte consumida pela Usma de Tubarao, outra comerciada pela notâvel,-qiie'ê"o-Secretârio-Geral do Ministério da Indústria e do 
CVRD e, Senhores, aí jâ a novidade: aproximadamente lf3, ex- Comércio, Dr. Paulo Beloui; qüe; durante uma semana, estabeleceu 
portado Filipinas, dentro desse grande acordo que fizemos c~m o Ja- as negociações básicas para os resultados frutíferos obtidos, dentro, 
pão. Um investimento de 117 milhões de dólares, 51%- óbviO- da é claro, de parâmetros tanto económicos como políticos assentes em 
Companhia Vale do Rio Doce, 49% da Kawasaki. reunião ministerial, aqui no Brasil, presidida por Sua Excelência o 

No setor agrícola obtido foi ainda um investimento de USS 60 Senhor Presidente da República. ' · 
milhões, para a exploração do cerrado. Esse assunto será objeto de E quais seriam esses parâmetros? . 
um pronunciamento à parte. Económicos: Primeiro, procurar o equilíbrio da balança comer-

Isto o que obtivemos em investimentos, que não vai pesar na cial em prazo médio entre esses dois países. 
balança de pagamentos, a não ser futuramente, quando tivéssemos Segundo: a áquisição só de bens não produzidos no País, isto é, 
que retribuir a remuneração do capital empregado. Mas aí, Srs., pelo sem similar naéÍonal. 
acordo, isto é, pago em matéria-prima, quer dizer, não vão gravar Terceiro: o Brasil transformar-se-â em fornecedor permanente e 
esses investimentos, na nossa conta de serviços, um tostão, na part~l não eventual de matérias-primas ao J,apão, a exemplo do que fazia 
que aqueles diferentes consórcios a que nos referimos e esta grande' com minério de ferro, máxime no seta r agrícola. "-
Companhia _citad~, a Kawasak~, empregarem no ~erritório na.ci~nal. É os parâmetros políticos? O. Brasil não pediria nada, isto e, 

. Alem d1sto: ': Brasil ~bt:ve uma h~ha d~ 7redito de todos os negócios seriam aqueles que caracterizados pudessem ser 
financ1a~ento de I b1lhao, 560 mll~oes de cruzeuo~, credito aberto, _.'como de interesse recíproco; não fomos de pires na mão. Mesmo o. 
a ser ~tlhzad~ conforme as necess1?ades_ e os projetas apro~ad?s· Projeto Praia Mole, hã pouco citado, atende tanto aos interesses 
Poder1amos d1zer aos senhores que Jâ estao em estudo cem mllhoes ôrasileiros como os interes~e's nipónicos. 
para a SUNAMAN, duzentos milhões para a SIDERBRÁS, . .·· . . . 
quinhentos e sessenta milhões para esse conjunto ALU?oj'ORTE- Fmalmente, lã, durant~ a .v1:1ta, sem de1xar de rend7r. uma 
ALBRÁS, já citado, e para aquele - vejam bem, s~nhores - homenagem ~o .trabal~o mfat1gavel e~ecutado pelo~ M~mstr~s 
projeto, tão citado pela Imprensa, 0 do Porto de Praia Mole, Azeredo da Silveira; Joao Paulo dos Re1s Vello.so,. Sh1geak1 Uek1, 
obtivemos valor de cem milhões de dólares. Sua· Excelência, o Severo Gomes e seus assessores, hã que se considerar, Senhores, e 
Senhor Presidente d'a República, fez questão absoluta de frisar que o isto foi motivo ?é orgulho para ~od~s nós brasileir?s-:- a influência 
investimento não era um pedido, não íamos até lá com mãos estendi- pessoal do Pr

1
es1dente nas ne.gociaçoes, de~d.e o pnm~1ro mo~en~o, 

das, porque o Porto em questão v11i servir justamente para o em bar- dando uma ;Prova de capacidade, de dec1sao e de mdependenc1a, 
que da Usina de Tubarão, da celulose da C,ENIBRA, futuramente da c~mo. de ac'ordo com de~oim~ntos. insuspeitos ~e vârio~ Jornalistas, 
FLORIBRA; e numa 3• etapa, auxílio ao'Porto de Tubarão, quando nao tm~exem~l~ o Japao: h~ mu1to tempo. _E 1sto a.ux1hado com a 
lotado por contratos outros que vietein com 0 Japão, e, assim, do supres)l transm1t1d~ ao pubhco e às autondad~s Japonesas pela 
· - ' . - b Im~r nsa - que, la, tem uma força colossal - nao só das declara-Interesse tanto do Japao, como nosso. Entao, Senhores, o teve-se • 1 1• 'd . - d · · ndatâr·10 da 

· - · • "· d fi · · t ço c aras, 1mp1 as, sem terg1versaçao, o primeiro ma 
ape?as ne~tas condiçoes, hoJe ra.nssimas no merca o manceiro m er- '/j ção, desde o primeiro momento, como também da composição da 
naciOnal: Juros de 5,75% ao ano. . ;própria comitiva presidencial, que uma campanha surda apresentava 

Recordam-se os Senhores quanto está custando o financia·.· como "militarista chefiada por um militar". Verificaram que nada 
"'ento hoje em dia de eurodólares: prazo de 17 anos, com cinco an~r disto existia. 
de carência. Mais ainda: desses cem milhões de dólares, trinta · 
milhões seriam empregues em equipamentos brasileiros, e os outros 
setenta milhões, objeto de concorrência em que entraria o Brasil, o 
Japão e os países do terceiro mundo; nada de pais industrializado. 

Temos ainda a a,presentar, como outra conquista, o setor da 
tecnologia. Pela primeira vez, o Japão aquiesce em trabalhos, junta· 
mente com as entidades oficiais brasileiras, na transferência de 
tecnologia naqueles setores fundamentais, principalmente no setor 
farmacêutico, fora outros, que julgados necessários pelos dois países. 
Isto o que obtivemos. 

Por que conseguido isto? Senhores, inicialmente, pela COil]ple·. 
mentariedade das nossas economias. Tivemos, realmente, a sorte, 

Mas, Senhores, não poderíamos, nesta primeira parte, - e S. 
Ex• o Sr. Presidente desta Casa já nos adverte de que ao nosso tempo 
de há muito se esgota, e reconhecemos que o ultrapassamos bastante 
- deixar de, em terminando esta oração, - e gostaríamos que os 
Srs. Senadores, depois, acompulsassem no Dl,rlo do Congresso, 
para verificarem, realmente, o passo imenso, o passo até hoje sem 
símile dado por este Pais e o exemplo apresentado às demais nações 
-citar uma frase do responsável maior por todo este evento que de 
orgulho deve encher o coração dos brasileiros. 

O Sr. Jessé Freire (ARENA- RN)- Permite V. Ex• um upar· 
te, nobre Senador? 
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O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Com prazer. 
Depois, faremos a citação a q1.1e aludirntis. 

O Sr. Jeué Freire (ARENA - RN)- Pedi o aparte somente 
para parabenizar V. Ex i pelo.brilhante discurso com que nos brinda, 
nesta tarde, dando inf-ormações tão auspiciosas relativas à missão 
que V .. Ex• integrou, chefiada pelo Presidente da República. E 
V. Ex• nos dá essa informação num momento de algum pessimismo, 
no Brasil. Jã tive oportunidade de, aqui, ressaltar a confiança de que 
este País desfruta lã fora. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA -CE)- De uma 
maneira brilhante, aliás. 

O .Sr. Jessé Freire (ARENA - RN) - Posso atestar isso. E 
acredito que as nossas dificuldades na balança de pagamentos, que se 
engalham também com o surto inflacionário que nos envolve nesse 
instante, tanto no setor interno, com a inflação, como no setor exter
no, com a balança de pagamentos, serão superadas pela capacidade 
do povo brasileiro, pela intimorata energia de Sua Excelência o Se
nhor. Presidente da República, auxiliado pelo seu Ministério e pelo 
patriotismo do Congresso Nacional. Todos, unidos, encontraremos 
uma saída, em breve espaço de tempo, porque este País não é o País 
do futuro, como 'jã disse anteriormente, é o País do presente; os seus 
filhos têm capacidade de reabilitação. O País é rico e é próspero. O 
de que necessitamos é que acreditemos nos homens, homens patrio
tas dedicados ao serviço da Pátria, como esses que integraram a dele
gação chefiada pelo Presidente da República, e que outras visitas e 
outros acordos sejam feitos em outras partes do mundo, para que o 
Brasil, o mais rapidamente possível, possa sair, ainda nesta década, 
da diticil conjuntura em que se encontra com o comércio internacio
nal, já que estamos perseguindo a passos largos a solução para o 
combate imediato da inflação que desanima, neste instante, o orça
mento das classes empresariais, como o Governo, os trabalhadores e 
o povo em geral. Quero, portanto, com essas palavras, congratular
me com a sua feliz iniciativa em brindar-nos com essas informações 
tão necessárias e tão oportunas. Muito obrigado. 

O Sr. Otto Lehmann (ARENA - SP) - Eminente Senador, 
V. Ex• me concede um aparte? 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Logo que 
responder ao Senador Jessé Freire, concederemos com todo o prazer, 
o aparte a V. Ex• 

V. Ex•, Senador Jessé Freire, com a responsabilidade e auto
ridade que tem.de Presidente da Confederação Nacional do Comér
cio -justamente, o setor mercantil um dos mais enfocados em todas 
essas negociações- bem traduziu, embora ressalva façamos à nossa 
parte aos elogios, frutos de sua bondade, um retrato do que acon
tece. E nos sentimos até tentados, talvez não em confidência, a dizer 
o que, num banquete, ouvimos de um dos representantes maiores da 
indústria japonesa, em tom um pouco irónico: "Pelo que vejo dos 
jornais da terra de vocês, nós, aqui, estamos confiando muito mais 
em vocês do que vocês próprios, lã, confiam em si mesmos." 

Com prazer, ouvimos o eminente Senador Otto Lehmann, para, 
em seguida, concluirmos este pronunciamento. 

O Sr. Otto Lehmann (ARENA- SP)- Nobre Senador Virgí
lio Távora, como representante de São Paulo, não posso e não quero 
deixar de cumprimentar V. Ex• pelo magnifico discurso que está 
prof'ermelo e no qual raz seguro e oportuno relato ela vtagem Cio Se
nhor Presidente da República ao Japão, cuja comitiva V. Ex• inte
grou e dignificou. Nós, aqui, no Brasil, pelos jo~nais, já havíamos 
tomado conhecimento dos resultados dessa viagem e os pormenores 
dos diversos encontros e reuniões para troca de idéias e informações 
das quais resultaram os acordos que a Nação está aplaudindo. 
Confesso que ouço com emoção ao seu discurso e agradeço a V .. Ex• 
por estar enriquecendo os Anais da Casa com um depoimento tão 
importante .. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Senador Leh
mann, os agradecimentos são nossos, pela intervenção partida de 
quem partiu. 

Sr. Presidente, protestando, de vez próxima, tão logo os nossos 
afazeres nos permitam, apr~ciar a parte politica com P maiúsculo 
desta viagem, gostaríamos de encerrar não com palavras nossas, ma~ 
de Sua Excelência o Senhor Presidente da República, ao desembar· 
car na Capital do seu País: 

"O Brasil não foi ao Japão pedir nada, nem reivindicar 
nada. Mas, realizar negociações que interessassem às duas 
partes." 

E, Srs. Senadores, essas negociações, para honra, para satisfa
ção, para orgulho dos brasileiros servem hoje de espanto a todo o 
mundo asiático: Era o que tínhamos a dizer. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Danton Jobim. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Na viagem que fez ao Japão, o Presidente da República falou a 
jornalistas japoneses e brasileiros.' Falou descontraído, com urna sin· 
ceridade que espanta e seria de louvar-se, se não houvesse sêrias 
con~radições entre os seus sentimentos ou idéias e a concepção, qúe 
Sua Excelência tem da problemática política e institucional brasileira. 

Declara-se o eminente General Ernesto Geisel um idealista de
mocrático, mas um pragmático na ação em demanda de urna de
mocracia plena, o que o faz admitir um ritmo extremamente lento 

. . - ' 
tão lento que se perde no horizonte da história, para que cheguemos 
ao porto desejado. O tempo que resta a este Governo não dá e o 
mandato daquele que o suceder, também, não. Pelo menos hã dúvi· 
da, a julgar pela entrevista que enviou o correspondente Alexandre 
Garcia, do JB: 

"O Presidente reconheceu não poder garantir que essa 
transformação (a maior liberalização do regime) será atingi
da no seu mandato ou no do seu sucessor." 

Para o General Geisel os Partidos é que devem constituir o 
Governo, mas para isso necessitam ganhar força e prestígio. Essa, a 
razão por que está interessado em eleições, e não apenas nestas de 76, 
mas igualmente nas de 78. 

Ora, nenhum partido, Srs. Senadores, se robustece ou se afirma, 
no quadro político, sem lideranças autênticas - nisso concorda, 
aliás, o Presidente - c sem plena liberdade de articulação c 
propaganda, seja inspirada no seu programa, seja baseada nas 
críticas à política interna, que é o grande campo onde forrageiam as 
oposições a fim de armar-se para a conquista do poder. Da segunda 
parte não falou o Presidente. Mas onde se formam os grandes líderes 
políticos? Sobretudo nos parlamentos. Mas, nos parlamentos que 
são respeitados. Respeitados nos seus privilégios, que não pertencem 
a seus membros, mas ao povo, e no mandato parlamentar, que é 
outorgado pelo povo. 

Um parlamento sujeito à discrição de um Executivo a-rmado 
excepcionalmente de poderes especiais, investido de funções 
excepcionais, acima da Constituição, e que pode rnutilâ-lo ou fechá
lo, quando lhe aprouver, poderâ, por ventura, este Parlamento, for
mar novos líderes com grande ressonância popular? 

Alguns líderes sempre formará, mas com tremendos riscos para 
aqueles que ousam discordar seriamente e seriamente fazem oposi
ção. 

Corajosamente, ó Presidente não fugiu aos temas e assim falou 
sobre a anistia. Segundo o enviado da Gueta Mercantil, de São 
Paulo, definiu-se sobre o assunto nestes termos: "De maneira algu
ma vejo condições para essa medida"- e concordemos em que ele 
seja o árbitro do momento propício. Discordamos, porém, da razão 
invocada: · 

"Seria um risco muito grande. Ninguém garantiria que, 
se se concedesse anistia política, diz ele, e no dia seguinte não 
haveria uma baderna e voltaria tudo ao atatus-quo anterior a 
1964." 

Pelo contrârio, pensamos nós, com devida vênia, Sr. Presidente, 
pois o dia seguinte seria o da euforia, o do congraçamento de todos 
em torno do estadista magnânimo, o do esquecimento dos agravos, o 
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da anistia, também, das vitimas de graves injustiças - como 
certamente houve- para aqueles que as cometeram. 

A lição da história é, invariávelmente, esta, Sr. Presidente, não 
se conhece outra. 

Fossem anistiados os políticos e lideres do passado- revela o en
viado Matias M. Molina o pensamento do General Geisel, e nin
guém sabe o que aconteceria. Se houvesse alguma coisa, o responsá
vel seria ele, pensa o Presidente, 

Mas os líderes e políticos do passado, por onde andam eles a 
esta altura do tempo? Os que não foram colhidos pela morte, como 
Juscelino, Kubitschek, o maior de todos os que foram afastados na 
vida pública, foram tragados pelo esquecimento. Les morts vont 
vlte ••• 

Alguns importunariam ou preocupariam, de inicio, por algum 
tempo, os que estão no poder. Lembram-se, porém, do que sucedeu 
aos pró-homens da Primeira República que os revolucionários de 30 
tanto temiam? No primeiro pleito livre evidenciou-se que já não 
tinham o controle de uma parcela, sequer, ponderável, de um eleito
rado que rapidamente se renova, se amplia e muda de motivação. 

Quanto ao problema da desordem ou da baderna, para isso,· se 
houvesse o caso, também haveria os instrumentos hábeis para a defe
sa da paz democrática. 

Outra afirmação que fez Ó eminente General Ernesto Geisel é a 
de que encontrou nas democracias que visitou restrições até maiores 
das que se impõem no Brasil à democracia. Esse ponto prefiro não 
comentar. Parece-nos um equívoco da reportagem que ouviu as 
palavras, ditas ao improviso e com admirável sinceridade pelo 
Presidente. 

Falando do modelo político, eis uma afirmação à qual podemos 
fazer um reparo: 

"... não precisamos nos compenetrar - embora a 
Oposição, no Brasil, não aceite isso - são palavras do 
Presidente - de que cada Nação deve ter sua estrutura 
política própria. A· política interna de cada País deve ser 
adaptada às suas peculiaridades". 

O conceito é irretocável. Só que a Oposição o aceita, nunca o 
negou. O que não se quer é que o Brasil deixe de guiar-se, composi
ção ou na construção de suas instituições, pelo grande modelo da 
chamada democracia ocidental, aliás, perfilhado pela Revolução de 
64. 

É esse o grande compromisso da Revolução que a Oposição bra
sileira cobra todos os dias. 

O Sr. José Lindoso (ARENA - AM) - V. Ex• permite um 
aparte? 

O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - Tenho o maior 
prazer em dar o aparte a V. Ex• 

O Sr. José Lindoso (ARENA- AM)- V. Ex• faz um discurso 
esquecido realmente de um dado fundamental que já Oliveira Viana 
falava que era necessário que se construíssem as soluções brasileiras 
e não se copiasse desta ou daquela república. V. Ex• disse que o 
compromisso da Oposição brasileira ... 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Da Revolução ... 

O Sr. José Lindoso (ARENA- AM)- ... da Oposiçãobra· 
sileira é de que seguisse esse grande modelo da democracia ocidental. 
Que modelo é esse? O modelo presidencialista dos Estados Unidos 
da América, o modelo autoritário da França, o modelo da 
Alemanha Ocidental ou da Alemanha Oriental, o modelo imperial 
da 1 nglaterra que é democracia? Onde está esse modelo? Cada povo 
constrói, com a sua imaginação, dentro da sua realidade subjacente e 
histórica a sua realidade política. Nós estamos construindo a nossa 
realidade política. A nobre Oposição que reclama aqui sabe que, em 
muito poucos países pode se ter eleições presididas pela Justiça 
Eleitoral, e há liberdade sob o aspecto do mais absoluto uso da 
mesma, na perspectiva de responsabilidade. Naturalmente, é preciso 
que tenhamos em vista que para se construir este Pais, e para que 
possa sobreviver a democracia há de ser imperativo a existência da 

ordem absoluta. Assim todo Pais pode crescer e desenvolver-se, o 
mais é lirismo, e mais absoluto lirismo politico. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) -Agradeço o aparte 
de V. Ex• e devo dizer que o grande modelo a que me retiro, por isso 
mesmo empreguei o adjetivo "grande" no sentido de um modelo 
basila, fundamental, é justamente aquele que abrigue determinadas 
.garantias e direitos e determinadas· instituições que são comuns a 
todas as democracias autênticas do Ocidente. Todas elas radicam 
inegavelmente numa tábua de princípios que as aproximam e, de 
certo modo, as identificam. Evidentemente, nelas hã peculiaridades 
que correspondem adaptações às peculiaridades de cada país. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Permite V. Ex• um 
aparte, nobre Senador? 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Tenho a impressão 
que terminei a reposta à pergunta de V. Ex•, mas ouvirei, agora, o 
aparte do eminente Senador pela Bahia. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Nobre Senador, entendo 
que é um consenso unânime todos querermos o respeito às garantias 
do indivíduo; todos nós lutarmos pelo aperfeiçoamento do regime 
democrático, mas que, por isso mesmo, temos de compreender que, 
em face da situação porque passa o mundo, quando a tecnologia 
chegou a um ponto em que, praticamente, anula o homem, se faz 
mister que o Estado se aparelhe de instrumentos necessários, para 
que se garanta não só a sobrevivência desse próprio Estado, mas, 
também, as franquias dos cidadãos. E temos de convir que isto varia 
de nação para nação. Nós assistimos, agora, à crítica feita por um 
dos candidatos à Presidência dos Estados Unidos. Acho que poucas 
nações podem falar tão alto, como quer falar o candidato Jimmy 
Carter, porque, antes de abrir as janelas para o mundo, devia abrir as 
portas para dentro da própria Nação americana, e ver que, apesar de 
uma Constituição como aquela, vigora uma discriminação racial nos 
Estados Unidos, que fala mal da civilização americana. Procura-se 
contornar essa realidade, através de leis, que nada mais são do que, 
uma complacência e uma conivência com a própria discriminação 
existente nos Estados Unidos: o filho do preto não poder freqUentar 
a escola do branco, haver transportes para pretos e para brancos. 
Então, eu pergunto: onde está o respeito a essas garantias do cidadão 
de que nós todos somos iguais, como reza a própria introdução da 
Constituição Americana, "Nós todos somos iguais, perante Deus e 
perante os homens"? Então, vemos que a própria crítica partida 
desse ilustre candidato, não atinge o nosso País; porque antes de ele 
olhar para o Brasil, devia olhar para a própria nação que quer 
governar. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - Quero agradecer a 
interrupção que V. Ex• fez e, devo dizer, antes de tudo: não estou 
endossando quaisquer declarações que façam, ou tennham feito, 
quaisquer candidatos ao governo dos Estados Unidos a respeito do 
Brasil. Evidentemente, somos um País adulto e, é por isso mesmo, 
que reclamo para ele a plenitude democrática. Não devemos nos per
turbar, pois, com essas críticas, que são coisas naturais num País em 
que o debate é livre, e que a opinião é libérrima. Agora, devo dizer a 
V. Ex• que, nem sempre o sistema democrático-representativo, aque-· 
le que se funda no consenso de todos os brasileiros, tem deixado de 
conviver com certas instituições que são como que uma contradição 
aos princípios que informam esse regime. 

Assim, tivemos no Império uma constituição liberal. Entretan
to, até às vésperas da República, mantínhamos a mancha da escrava
tura. Nos Estados Unidos mesmo, ela conviveu com o sistema 
democrático plantado pelos Pais Fundadores. Apenas esse núcleo da 
população era conservado fora da cidadania, como o era, entre os 
gregos, a maioria dos habitantes da cidade. A Democracia nasceu na 
Grécia, em Atenas, mas a maioria dos cidadãos não participavam de
la: participava um reduzido grupo que formava, realmente, a polis. 
Esses é que exerciam o governo. 

A Democracia é uma construção realmente penosa, que vem 
avançando através da História. Nesse particular não há dúvida de 
que o Presidente Geisel, nesse particular, tem razi!o. Ela nilo termina-
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rá jamais de evoluir; evoluirá sempre e terá sempre que ser aprimora· 
da. Os eclipses, na sua trajetória, são um segundo no tempo histórico. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA. Fora do microfone.) - A 
Democracia é, sobretudo, um processo. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - Mas hâ princípios 
fundamentais que ela tem que consagrar na sua cartilha básica, na 
sua Constituição. 

Assim, no caso, por exemplo, dos Estados Unidos, V. Ex• citou 
a segregação. Mas eu conheci os Estados Unidos em diversas épocas. 
Hoje, a prática da segregação é muito menor do que foi ontem. Por 
quê? Porque existe nos Estados Unidos um Poder Judiciário indepen· 
dente, Poder Judiciário que tem colaborado de maneira ativa e 
eficiente no sentido de eliminar todas aquelas leis segregacionistas, 
inclusive a dos transportes em separado de pretos e brancos. Não é is
to uma conquista do estado de direito nos Estados Unidos? Talvez 
não seja bem uma conquista da Democracia, mas estado de direito e 
Democracia são como o verso e o reverso da mesma medalha. Não 
se pode conceber um sem o outro 

Se os que elaboraram a Constituição do Império, notável instru
mento, que nos deu a magnífica estabilidade política do 29 Reinado, 
pensassem em construir uma Carta para os dias atribulados que vi
viam, com a inconstância atrabiliária de Pedro I ainda no poder, te
riam produzido um fruto peco, que seria jogado fora na primeira cri
se, a da abdicação, seguida logo da crise da maioridade, Mas, não! 
Construíram uma obra para durar. Se fosse preciso, a emendariam. 
E foi o que fizeram. Então veio o Ato institucional, que emendou a 
Carta de 1824. 

É este o bom sistema. É não esperar para que haja condições 
ideais, a fim de que entremos em regime de plenitude constitucional, 
com um governo das leis e não dos homens. 

O Sr. José Lindoso (ARENA- AM)- V. Ex• me permite um 
aparte? 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Com prazer. 

O Sr. José Lindoso (ARENA - AM)- Já que V. Ex• navega 
em águas de nossa História, é bom que se diga que a Constituição 
que V. Ex• louva como modelar foi uma Constituição outorgada con
tra os desmandos liberais, para fazer prevalecer a autoridade do 
Imperador. Já o grande Andrada dizia: "Vamos fazer uma Constitui
ção, mas não uma Constituição demagógica". V. Ex• há de ver que 
essa luta, essa porfia, entre a liberdade e a autoridade constitui uma 
constante na história dos povos. O equilíbrio está em se saber usar da 
liberdade com responsabilidade e de se usar da autoridade com idên
tica responsabilidade. No Brasil, estamos vivendo um estado de direi
to, nascido do voto popular, esse voto que informa toda a estrutura 
do Poder e que leva V. Ex• à altura desta tribuna, para fazer as 
apreciações de ordem doutrinária que faz, com brilhantismo, nesta 
tarde. Por isso, sob o signo da Justiça, a decisão do povo informa to
do o processo de formação do Poder. Não há, absolutamente, uma 
democracia de sonhos. Há uma democracia que. corresponde a uma 
conjuntura histórica, a um determinado momento da História. Esta 
é a democracia que vivemos, com responsabilidade, com liberdade, 
com o direito de trabalho e da realização dos nossos projetes de vida. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Mais uma vez, agra
deço, mas devo declarar a V. Ex•- já que fez referência às minhas 
incursões pela História Constitucional do País - que a Carta de 
1824 realmente foi outorgada, mas a Comissão que a .fez portou.se à 
altura da incumbência e não redigiu uma Constituição autoritária ou 
autocrática, pelo contrário, seguiu os ventos liberais da época. 

O Sr. Mauro Benevides (MDB- CE)- V. Ex• me permite, no· 
bre Senador'? 

O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - Posteriormente, 
essa Constituição recebeu o reconhecimento do Parlamento Brasi
leiro, através du emenda do Ato Institucional. Além do m11is, ela foi 

submetida à adesão das Câmaras Municipais do Pais, como sabem 
V. Ex•s. 

O Sr. Mauro Benevldes (MDB- CE)- V. Ex• me permite, no· 
bre Senador? 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Com prazer. 
O Sr. Mauro Benevides (MDB - CE) - Apenas para uma in

formação de natureza histórica. Quanto à Carta de 1824, com os seus 
250 artigos redigidos, ao ocorrer a dissolução da Assembléia Geral 
Constituinte e Legislativa já se processava a discussão em torno do 
texto constitucional. E, no momento da dissolução, o Plenário 
discutia o art. n9 23 da Carta de 1824. É apenas um detalhe de natu· 
reza histórica que queria registrar no brilhante discurso de V. Ex• 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ) -Obrigado. Este de
talhe veio dar algum brilho ao meu discurso. 

O Sr. José Lindoso (ARENA- AM)- Permite V. Ex• interfe
rência para uma rápida observação? (Assentimento do orador.) Nós 
vemos, pelos engalanamento dos pronunciamentos em tomo .da. 
Constituição de 1824, da figura do Imperador e de toda essa obra 
majestosa que foi o Primeiro Império, que V. Ex•s do MDB se reve
lam patronovistas. V. Ex•s ficam, realmente, com a Constituição de 
1824, naquele momento histórico. Nós, da Aliança Renovadora Na
cional, no anseio de construir uma Nação democrática- embora as 
vicis~itudes que essa Democracia sofra, em face à conjuntura que 
estamos vivendo - queremos esta Democracia e nos esforçamos por 
aperfeiçoá-la, sob a inspiração do Senhor Presidente da República. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ.) - Posso informar a 
V. Ex• que o MDB não poderia desejar a Constituição de 1824, 
simplesmente porque estamos num regime republicano que, V. Ex• 
sabe, foi proclamado em 15 de novembro de .1889. Quanto à Consti· 
tuição de 1891, confesso a minha grande admiração por ela. Podia 
ser utópica em muitos de seus parágrafos, mas ela é um grande 
documento que, sem dúvida, consubstanciava as tradições liberais. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Concede V. Ex• um 
aparte? 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Se a Carta de 1891 
tivesse sido emendada convenientemente, poderia estar servindo até 
hoje, porque as Constituições boas não são aquelas que se fazem ao 
sabor das conveniências dos que estão no poder ou das emergências 
da hora. As Constituições boas não são aquelas que duram, são aque
las velhas Constituições que conciliam a tradição com a atualidade. 
É isto o que aconteceu com a Constituição americana: teve nume
rosas emendas, mas manteve íntegro o seu núcleo. E é isto que tem 
acontecido em alguns outros países democráticos europeus. Agora, o 
que devo dizer ... 

O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM) - V. Ex• me concede 
um aparte? 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Concedo, com pra· 
zer, o aparte ao nobre Senador Evandro Carreira. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM) - Gostaria de aduzir 
que não há paralelo nenhum entre a Constituição de 1824 e o mo· 
mento atual, porque na de 1824 não vigia uma superconstituição que 
é o Al-5. Hoje, nós temos uma superconstituição que é o Al-5. Como 
emedebista digo a V. Ex•: preferiria viver sob a custódia, sob o 
pálio, sob o dossel da Constituição de 1824, mas sem o Al-5, porque 
o Al-5 dá poderes absolutos a um homem que pode, por uma 
idiossincrasia, ... 

O SR. l>ANTON JOBIM (MDB - RJ) - Poderes tais o 
Imperador não tinha. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- ... por uma pcrtur· 
baçào endocrinológica, fisiológica, cassar o Brasil inteiro, num ato, 
veja bem. Quer dizer, i: uma espécie de retorno ao absolutismo, ao 
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l'ttat c'est má, ao c'est legal parce que je vcux, quer dizer, é o abso· 
lutismo. é .orna superconstituição. Então, era preferível a de 1824, 
conven~os. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Muito grato pela 
achega de V. Ex• e pela oportunidade de seu aparte. Realmente, a 
Constituição de 1824 conseguiu manter o País muitos e muitos 
decênios, 'no momento em que em toda Europa havia grandes trans
formações políticas, com um Governo rigorosamente estável. 

O Sr. José Lindoso (ARENA - AM) - Permite V. Ex• um 
aparte? (Assentimento do orador.) Nesses enleios de V. Ex• com a 
Constituição de 1824, e nessa perenidade cjue ela merece ... 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Acho que V. Ex• de· 
ve ter esse enleio. 

O Sr. José Lindoso (ARENA- AM)- Admiro a ConstituiÇ.ão 
à sua época. Então, devo dizer a V. Ex• que, até agora, ainda não 
descobri do que V. Ex• admiraria mais na Constituição: se o poder 
moderador do Imperador, que era realmente uma espécie de AI-S 
não escrito e não institucionalizado, ou se era efetivamente ... 

O SR. D.ANTON JOBIM (MDB - RJ) - O Imperador não 
podia cassar mandatos de ninguém, nem suspender direitos políticos. 

O Sr. José Lindoso (ARENA - AM) - ... a eleição indireta 
para o Senado vitálício, onde as cassações se faziam pelas simpatias 
ou antipatias da Casa Imperial ou por outros modos daqueles 
mecanismos políticos que mantinham esta estabilidade, tão sonhada 
por V. Ex• 

O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - Terminada essa 
digressão histórica, vamos agora prosseguir para tentar terminar, 
dentro da hora, o nosso modesto pronunciamento. 

Sr. Senador, outro conceito expresso, segundo os jornais nas fa· 
las presidenciais que precisa ser meditado é de que só teremos condi· 
ções para a democracia quando acabarmos com o analfabetismo e a 
miséria. 

Ora, a crer nas cifras divulgadas pelo MOBRAL, o número de 
cidadãos alfabetizados no Brasil cresceu prodigiosamente e não será 
por isso que retardaremos a marcha para a conquista da democracia 
que acredito ser seguramente a meta do Presidente da República. 

Em relação à miséria em que ainda vive grande parte da 
população brasileira, reconhecemos também o esforço que faz o 
Governo atual para acrescentar a dimensão social ao desenvolvi
mento econômico. Entretanto, como não reconhecer também que a 
situação de penúria extrema dessa parte da população não foi 
minorado ainda consideravelmente depois de tantos anos de esforços 
revolucionários e ela se deve igualmente a uma política econômica 
que sempre denunciamos, de concentração cada vez maior da rique· 
za que produziu a falácia do milagre brasileiro? 

O fato, Sr. Presidente, é que nenhuma democracia no mundo 
nasceu em berço de ouro. A democracia, pelo contrário, foi uma das 
causas determinantes do progresso e da expansão de certos países 
ocidentais, onde ela se firmou e floresceu. Foi daí que nasceram as 
grandes potências européias. 

A democracia inglesa desabrochou muito antes que a revolução 
industrial, a norte-americana quando a União era um país pequeno e 
fraco, defendido pelo seu isolamento a francesa quando o país ainda 
era essencialmente agrícola. 

Não foi um regime de força que levou tais países à industrializa
ção. 

O primeiro Estado alemão que se alfabetizou em massa foi a 
Prússia. Bismarck construiu um regime de força, para uma política 
externa de força, e fazia parte de sua estratégia expansionista a alfa· 
betização. Por isso é que se dizia que a guerra franco-prussiana fora 
ganha, não pelos soldados prussianos, mas pelo mestre-escola. 

E a alfabetização não produziu por si mesmo a plena 
jemocratização nem da Alemanha nem do Japão. 

Quanto ao nível de vida das populações, nesse particular, o que 
se· pode dizer é que, à proporção que se amplia, melhora o teor 

democrático do sistema político, elevando o grau de rcprescntall· 
vidadc, isso sim. 

Numa democracia autêntica a alternância ou a rotatividade dos 
partidos no poder é imprescindível. Os suecos, que hã 44 anos eram 
governados por um partido de esquerda, agora mudaram o governo 
entregando-o ·a uma coligação centro-direita. Lembrem-se que 
quando esse partido, subiu ao poder, representava um país sub ou 
semidesenvolvido. Durante o seu domínio, o país cresceu, fez-se uma 
nação rica e poderosa. 

Entretanto, o povo da Suécia quis mudar, cxatamente fazendo 
com que o pêndulo, então, se movesse para o lado da Direita. 

Isso mostra que nem sempre os êxitos político-administrativos 
asseguram o consenso popular. Há outros valores que contam c são 
de natureza pol!tica e moral. 

Há uma certa confusão entre o atual regime político brasileiro, 
de caráter transitório segundo aqueles que o construíram, e o modelo 
político brasileiro. 

O Ato Institucional n9 S, colocado acima da Constituição, está 
nas Disposições Transitórias. Mas, como nos acenam agora com a 
prorrogação irremediável do estado de coisas montado pelo AI·S 
através da segunda metade deste período e talvez de toda a duração 
do que vem, os horizontes fecharam-se de repente para todos os que 
confiavam em que a distensão do General Gciscl significasse uma 
·abertura, no sentido de que se fosse caminhando até o fim do seu 
Governo para a liberalização do sistema com a supressão paulatina 
dos artigos do famoso Ato, que lembram os terríveis Artigos do 
Regulamento do Conde de Lippc, que vigiu no nosso Exército até a 
República. 

O Presidente reconhece que a velocidade com que vai ca
minhando, rumo à criação de um sistema pol!tico brasileiro, é peque
na. "Acho que é pequena- cito o JB evidente, porque não estava 
lã, - diz ele, porque as condições do Brasil são essas. Porque, veja 
uma coisa: nós convivemos com uma seca tremenda no Nordeste que 
se estendeu excepcionalmente até a Bahia ... e grande parte de Minas 
... Só enfrentar esse problema ... Temos de enfrentar um problema 
tremendo. Agora como se vai fazer isso dentro de um regime teórico 
que está escrito na Constituição e que depois não se faz cumprir"? 

Mas que tem isso Sr. Presidente, com .certas medidas do AI-S, 
como as garantias da magistratura, como a intocabilidade dos 
mandatos eletivos e outros? 

De qualquer modo algo de bom resta das declarações do 
General Geisel, prestadas com honestidade: primeiro revelou o seu 
pensamento diretamentc ao povo brasileiro através da imprensa c o 
fez com clareza. 'E esse pensamento ainda não é só seu. t: do sistema 
que o apóia, cujo mecanismo psicológico e ideológico foi exposto 
por S. Ex• à Nação. 

Que essa prâtica se transforme em hábito, é o que posso desejar. 
Já sabemos a quanto andamos, onde estamos c para onde vamos. Es
panamos da cabeça algumas teias de aranha: os boatos da nova 
Constituição, nesta legislatura, ainda, e da reforma por atacado da 
legislação partidária, com vistas a 78. Pelo menos a crer nas declara
ções que foram produzidas pelos jornais. 

Viver às claras, falar claramente é provocar debates e espevitar a 
imaginação criadora. 

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

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pala-
vra ao nobre Senado~ Vasconcelos Torres. (Pausa.) 

S. Ex• ni!o está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Bencvidcs. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Na Sessão Legislativa passada tentei, sem êltito, revogar a Lei n9 
S.4S3, de 14 de junho de 1968 - instituidora do sistema de sublegcn
da na Legislação Eleitoral brasileira. · 

Antes, eminentes Senadores c Deputados federais já haviam 
ingressado com iniciativa idêntica, embora sem lograr sucesso, numa 
demonstração de que a Maioria permanecia indiferente aos malefí
cios daquele instituto, como fator de desagregação das hostes parti
dárias. 

---
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Os incidentes que, na presente campanha, vêm ocorrendo em 
todo o País, envolvendo correligionários da ARENA e MDB, eviden
ciam, em mais esta nova oportunidade, a necessidade de se extinguir 
a sublegenda nos pleitos futuros. 

O primeiro deles, a verificar"se após 1976, será o destinado à elei
ção de Governadores, cuja realização, pelo voto direto, haverá de 
empolgar a massa de votantes, até aqui frustrada, desde 1966, no an
seio democrático de escolher, pela manifestação de sua consciência, 
o dirigente máximo do respecti~o Estado. 

Assim, com bastante antecipação, pretende-se eliminar um 
dispositivo legal, cuja vigência acarretará maiores embargos à 
harmonia interna das nossas forças partidárias. 

O Sr. José Lindoso (ARENA- AM)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. MAURO BENEVIOES (MDB - CE) - Com imenso 
prazer, nobre Líder José Lindoso. 

O 'Sr. José Lindoso (ARENA - AM) - V. Ex• volta, hoje, a 
tratar do problema da extinção da sublegenda. Aliâs, V. Ex• está 
madrugando no assunto, posto que, neste momento, elas estão sendo 
utilizadas, inclusive pelo Partido de V. Ex• tanto quanto pelo meu 
Partido, no objetivo de satisfazer os problemas municipais. f: preciso 
que se diga que, com a estrutura bipartidária imposta ao País através 
da experiência do modelo politico da RevoluÇão de 1964, a sublegen
da é um processo imperativo. f: através da sublegenda, na base muni
cipal, que as lideranças pessoais têm possibilidade de ganhar expres
são política que as minorias eventuais, no comando dos partidos, 
não possibilitam. V. Ex•, que é um homem estudioso, conhecedor 
profundo do problema municipal brasileiro, sabe que as sublegen
das, no interior, não traduzem absolutamente conotações de natu
reza ideológica nem doutrinária; elas representam afirmações de lide
ranças pessoais, agrupadas nos nossos partidos. f: preciso que se dê 
oportÜnidade a essas lideranças para que elas se manifestem e cons
truam o seu caminho político. Admito que aperfeiçoar. o mecanis
mo da sublegenda seja uma tarefa' que caiba aos nossos dois parti
dos, jamais eliminá-la, porque eliminar a sublegcnda é silenciar vozes 
patrióticas que desejam participar do processo político nos sertões 
brasileiros, dando a contribuição de honestidade, de civismo e de 
afirmação. Recoloco, portanto, o problema da sublcgenda como um 
mal, mas dentro de uma perspectiva, a de ser imperativa como uma 
expressão, como uma válvulà das manifestações de liderança política 
no interior dos nossos municípios. 

',, O SR. MAURO BENEVIDES (MDB -:- CE) - Nobre Sena
d~r José Lindoso, já tivemos oportunidade - V. Ex• e eu - de 
debater neste mesmo Plenário o instituto da sublegenda. V. Ex•. sem
pre' na defesa da sublegenda, apontando-a como necessária tm fun
ção da estrutura bipartidária vigorante no País. 

Cheguei ao ensejo, naquela discussão, de ressaltar para V. Ex• c 
para a Casa que imediatamente após a extinção dos partidos polí
ticos pelo Ato Institucional n9 2, a existência da sublegendu podia ser 
francamente admitida. 

Náquela ocasião atuavam na vida política .brasileira cerca de 
quatorze partidos. E a estrutura bipartidária pretendida pela Revo
lução somente teria condições de viabilizar-se através dessa forma 
artificiosa que foi encontrada pelo Governo do Marechal Castello 
Branco. Decorrido, porém, todo esse lapso de tempo, onze anos da 
extinção dos partidos pelo Ato Institucional n9 2, entendo que não 
há mais justificativa para que prevaleça na Legislação Eleitoral 
brasileira O instituto da sublegenda, que é, realmente, um futor de 
desagregação partidária e como que retira aquela autenticidade 
decorrente da harmonia e da união de vistas de um mesmo Partido. 

O Sr. José Llndoso (ARENA- AM)- V. Ex• permite um 
aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Com muito 
prazer, nobre Líder. 

O Sr. José Llndoso (ARENA- AM)- V. Ex• levanta o tema, 
já que não estamos no momento para decidir, levanta-o cm termos 
de estudo e de debate. Digo a V. Ex• que o problema de sublcgcnda 
foi estudado, neste Pais, pelas mais autorizadas lideranças: Nereu 
Ramos se manifestou sobre esse assunto; Agamcnon de Magalhães, 
todos os grandes da Constituinte de 1946 tiveram a oportunidade de 
examiná-lo. E o exame que se fazia era o seguinte: a multiplicidade 
de legendas partidárias importava, àquela época, na instabilidade do 
regime político; dançavam e contradançavam as lideranças através 
de legendas múltiplas, V. Ex•, que militou num dos maiores partidos 
deste País, e ao qual cu também pertenci, ... 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - O saudoso 
PSD. 

O Sr. José Llndoso (ARENA - AM) - ... conhecia o proble
ma. Em nosso partido, um partido de maturidade, que sabia qual era 
realmente o rumo de se construir um governo e de se manter num 
governo, mesmo esse partido não era imune às chamadas distensões, 
às chamadas dissidências. O que visa a sublegenda? A sublegenda visa, 
em última análise, agasalhar aqueles que, dissidindo pessoalmente de 
uma liderança, estão fiéis à mesma linha ideológica, à mesma linha 
política do seu partido, c por isso essa sublegenda possibilita, naque
le desentendimento momentâneo, a continuidade histórica daqueles 
companheiros no partido. Há de se ver, portanto, os aspectos posi
tivos da sublegenda e não os aspectos meramente episódicos e nega
tivos. Ninguém pode pensar que política seja, absolutamente, algu
ma coisa profundamente homogénea, profundamente comportada 
como escolares, como estudantes numa escola. f: da essência da polí
tica a emulação, é da sua essência a participação, a afirmação, o 
avançar para a frente, das lideranças. Portanto, gera essas discrepân
cias e, se nós temos as sublegendas, podemos agasalhar essas discre
pâncias momentâneas e essas afirmações pessoais dentro do nosso 
próprio partido, para uni-las mais adiante, na luminosa legenda des
se Partido que está sempre comandada por um superior interesse de 
melhor servir à sua comunidade, ao seu País. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Nobre Senador 
José Lindoso, já tive oportunidade de dizer, certa vez, a V. Ex•- e 
isso consta dos Anuis da Casa- que a conceituação que faço da sub-· 
legenda é bem diversa du de V. Ex• 

Entendo que, num quadro de sublegenda, são encontradas for
ças reconhecidamente antagônicas que se digladiam a cada oportuni
dade de confronto, e isso retira, realmente, dos partidos brasileiros 
aquela autenticidade que vem sendo buscada logo após a sua extin
ção pelo Ato Institucional n9 2. 

Acredito, nobre Senador José Lindoso, se extinto o instituto da 
sublegendu assistiremos ao surgimento de, pelo menos, dois partidos 
nu vida política brasileira c, com isso, não tenha dúvida, o processo 
democrático em nosso País ganhará maior vitalidade. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE) -Ouço o nobre 
Senador Benjamim Farah. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ)- V. Ex• tocou no ponto 
nevrálgico: se for extinta a sublegenda, haverá o surgimento de um 
novo partido ou talvez de mais de um, porque a sublegenda, confor
me V. Ex• disse, quebra a unidade, permite a digladiação, permite a 
divisão partidária. A meu ver, a sublegenda é uma escamoteação. V a~ 
mos ter a coragem de atender a esse expediente de uma outra manei
ra, formando novos partidos. Estou muito bem no MDB. Estou 
tranqUilo e confiando muito no destino deste Partido, mas acho que, 
u prevalecer a sublegenda, é melhor que sejam formados novos Parti
dos. Estou inteiramente de acordo com V. Ex• Tenho assistido às bri
gas, às divergências, às dissensões que a sublegenda provoca dentro 
de um Partido. Ela nilo une, ela divide. V. Ex• tem toda razão. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Realmente, no
bre Senador Benjamim Farah, se ocorresse a extinção da sublegenda, 
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surgiriam novos Partidos e, desta forma, atingir-se-ia aquela norma 
pr~cunizada pela própria Constituição, que é o pluripartidarismo. 

O Sr. Josi Llndoso (ARENA- AM)- Permite V. Ex• um no· 
vo apart~? 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Com todo pra· 
zer. 

O Sr. Josi Llndoso (ARENA- AM)- Não surgem novos Par
tidos porque está faltando uma mensagem nacional capaz de empol
gar u formação de um novo Partido. A legislação permite a formação 
de novos Partidos, a Constituição garante a formação de novos Parti: ., 
dos. Está faltando uma liderança que empolgue a movimentação pa· · 
ra a crição de um novo Partido. E isto significa que tanto a Aliança 
Renovadoru Nacional, com as responsabilidades de um Partido de 
sustentação da Revolução, como o Movimento Democrático Brasi
leiro, com as responsabilidades de criticar e aperfeiçoar o Movimen· 
to R~volucionário de 1964 e o Governo, estão dando para o povo um 
roteiro político capaz de satisfazer as aspirações populares. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Nobre Senador 
Jos~ Lindoso: um emin~nte parlamentar da Aliança Renovadora Na· 
cional, que hoje tem a responsabilidade de integrar uma das Vice
Lideranças do Partido, na Câmara dos Deputados, chegou a encon
trar aquilo que, no entender de S. Ex•, seria o caminho natural para 
"surgimento de dois outros partidos na vida política do País. Seria a 
sustação temporária da norma constitucional pertinente à fidelidade 
dos detentores de mandatos aos seus respectivos Partidos. Havendo 
a sustução dessa norma·, de acordo com· os estudos realizados por 
e~se parlamentar, facilmente apareceriam duas novas agremiações na 
vida partidária do País. . 

Por uma recomendação da Liderança do Partido Situacionista, 
na Câmara dos Deputados, esse parlamentar, realmente brilhante, 
não deu curso à sua iniciativa, que iria abrir e eu também assim acre· 
dito novas perspectivas para a vida partidária brasileira com o apare· 
cimento dessas duas outras agremiações. 

Mus, Sr. Presidente e Srs. Senadores, acredito que esse debate 
continuará nas Comissões Técnicas da Casa e neste Plenário, quando 
for subm~tido 11 votução o projeto de lei que, neste instante, passarei 
a kr com sua r~spectiva justificação: 

PROJETO DE LEIN9· _____ ,1976 

Revoga a Lei n• 5.453, de 14 de junho de 1968, e dá outras 
providências. 

Art. 11• I! revogada, a partir de 19 de janeiro de 1977, a Let n9 
5.453, de 14 de junho de 1968, instituidora do sistema de sublegendas 
na~ clciçõ~s pum Gov~rnador de Estado e Prefeito Municipal. 

Art. 2Y Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas :1s disposições em contrário. 

Justificação 

Tem sido tentada, nas últimas Sessões Legislativas, por iniciati· 
va de Senadores e Deputados Federais, a supressão da sublegenda na 
legislação c:lc:itoral brasileira. 

Lam~ntavelmente, porém, nenhum projeto logrou acolhida, até 
hoje, mant~ndo-se inalterada, nesse tocante, a Lei n9 5.453, de 14 de 
junho d~ 196M, instituidora daquele sistema, que vem sendo aponta· 
do como r~sponsável pela desagregação das hostes partidárias, uma 
vez que, em cada pleito, correligionários se digladiam, numa radicali
zação altamente prejudicial à unidade e à harmonia que devem carac
terizar o trabalho de nossas agremiações. 

A sulilegenda foi' utilizada, apenas, nos pleitos municipais pois 
em 1970 e 1974 a escolha de Governadores processou-se indiretamen· 
te, com a expressa indicação de um único aspirante ao elevado posto. 

Mesmo no âmbito restrito de cada comuna a luta interna entre 
adeptos de um Partido assume proporções reconhecidamente maléfi· 
cas, suscitando pendências rumorosas nas quais se envolvem, de for
ma inevitável, as próprias cúpulas dirigentes. 

Em 197M, porém, a sublegenda poderá ser usada nas eleições. pa· 
ra Governador de Estado, que se processarão. pelo voto direto, nu -

conformidade do que preceitua explicitamente a Carta Magna 
vigorante. 

Pode-se, desde já, avaliar a extensão do fracionamento das filei
ras de cada grêmio· político, atingidas por 'uma disputa de maior 
amplitude na qual se empenharão acirradamente todos os escalões 
partidários. 

A experiência recolhida das batalhas eleitorais nos municípios 
bem que poderia significar argumento bastante parajustificar a extin· 
ção da sublegenda nos prélios estaduais, antes mesmo de ser efetiva
mente aplicada em 1978. 

1:: de esperar, por isso que, com razoável antecipação, seja 
modificada a legislação pertinente, para propiciar, pelo sentido de 
unidade que se busca alcançar, a almejada autenticidade dos dois 
partidos que atuam na vida política do País. 

Sala das Sessões, em de 1976- Mauro Benevides. 

O projeto, Sr. Presidente, faz-se acompanhar da respectiva 
justificação, e em razão de se haver escoado o tempo regimental 
destinado à apreciação desta matéria, que seria no Expediente, 
.encaminho a V. Ex• para que, na próxima Sessão Ordinária, seja 
oficialmente conhecido, pela Casa, com a sua justificação. 

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

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - O projeto de 
V. Ex• será encaminhado no período do Expediente da próxima 
Sessão. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Evandro Carreira. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Graças à brevidade da oração do nobre Senador Mauro Benevi
des, enquanto outros foram menos complacentes, tomando mais de 
30 minutos do tempo regulamentar que lhes é concedido regimen
talmente. V. Ex• não estava na Presidência, porque se estivesse, te· 
nho certeza, não teria deixado chegar àquele exagero. 

Mas, Sr. Presidente, o que me traz a tribuna é um suelto do 
Correio Braziliense •.• 

Retornando ao início da minha oração, Sr. Presidente, faz-se 
mister o cumprimento do Regimento Interno. 

É preciso que se diga de uma vez por todas: os direitos são 
iguais. Já fui advertido pela Presidência, mas advertido com solenida
de para interromper o meu discurso. 

Agora, quando se trata de um outro Senador se concede a 
benevolência de vinte minutos, falando como Líder. Falou vinte e 
mais vinte, quer dizer- convenhamos- ... é ultrapassar o que diz o 
Regimento Interno. Isso prejudica todos nós. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - Permite V. Ex• um 
aparte'! 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Pois não, 
nobre Senador. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - V. Ex• propôs - ... 
que se cumpra o Regimento. Acho que o Regimento precisava ser al
terado, porque noto que o Senado é muito dinâmico e faz-me lem· 
brar a Câmara dos Deputados nos primeiros tempos, quer dizer, nas 
primeiras legislaturas. Ela era de um dinamismo extraordinário. Não 
estou criticando a falta de dinamismo, atualmente. Hoje, como o pró
prio Senado, ela estâ - digamos assim - bloqueada pela Constitui
ção. A frente de trabalho dos parlamentares é muito menor dada a 
impossibilidade de iniciaÚva em- matéria financeira e no' campo 
administrativo. Mas naqueles tempos, quando a área era muito 
ampla, havia um dinamismo muito grande. Atualmente no Senado, 

'o dinamismo é automático, porque noto que, dos dois lados, todos 
querem ir para a tribuna, todos querem falar, todos querem discutir. 
O Regimento dá um espaço muito amplo, uma hora, para o Senador, 
depois da Ordem do Dia. E com a benevolência, às vezes, de quem 
dirige os trabalhos, o Senador ultrapassa de muito aquele tempo 
como também, pura o período das comunicações que antecede à Or· 
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dem do Dia, vinte minutos é muito, 20 minutos acho muita coisa, 
porque em 20 minutos não se pode fazer uma conferência. O que 
queremos é fazer uma comunicação, e isso poderia ser feito em 10 
minutos. Então, podíamos dividir mais: em vez de darmos 20 
minutos, daríamos i O e, assim, teríamos maior número de oradores 
para terem a oportunidade de fazer a sua comunicação. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Pois não, no
bre Senador Benjamim Farah. Agradeço a colaboração que V. Ex• 
aduz ao meu discurso, mas, se fôssemos rígidos no cumprimento do 
Regimento e, ao chegar ao termo do tempo concedido, o orador se 
afastaria da tribuna, e não ficaria contando com a condescedência da 
Presidência. Um Líder, talvez achando que o assunto dele é mais im
portante que os dos outros, excede 20, IS, meia hora do tempo que 
lhe é distinado. Isso ocorre todos os dias prejudicando os demais 
oradores. 

Mas. nobre Presidente e Srs. Senadores, trata-se de um suelto in
serto no Correio Brazlliense, de hoie, 22 de setembro de 1976, de 
suma importância, que se correlaciona com " 111ensagem que enfati
zamos desta tribuna, desde que aqui chegamos. Diz o suelto: 

Há notícias, intranqüilizadoras de que o comércio da 
borracha natural, a nível mundial, vai entrar em processo de 
estrangulamento, com informações bem fundamentadas de 
que uma crise pode' surgir neste importante setor de nossa 
economia internacional. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, já abordei esse assunto e, talvez, 
o tenha exaurido com relação a esta crise, que pode ocorrer a 
qualquer momento. Fiz referência ao sudeste asiático. Mostrei que 
podemos ser estrangulados a qualquer momento. As nossas riquezas 
circulam sobre borracha e não estamos nos auto-abastecendo, mas, 
nos abastecendo no sudeste asiático, que pode, a qualquer momento, 
se organizar num cartel, ou cair dentro do dominó chinês e nos fazer 
exigências muito maiores do que aquelas que poderemos fazer a nós 
mesmos, para desenvolver o parque gumífero existente na planície 
amazónica, cujos canteiros naturais ainda não foram inventariados, 
mas que, mercê de processos já ultrapassados, como o processo 
pirolenhoso e o não do ácido acético, encontradiço no vinagre e no 
tucupi, chegamos a produzir 44 mil toneladas. 

Acredito que, agora, com o ETHER processo de ativação 
fisiológica para maior produção de seiva na hevea brasiliense, com a 
acidulação, quer dizer, a coagulação através do ácido acético e com 
um processo superado que é o pirolenhoso, dando mais tempo ao 
seringueiro, não para atividades complementares, que ninguém ~ai 
para a Am·azônia tirar borracha, pensando em aumentar sua renda 
com atividade complementar. Não. Ele vai, se for atraído por um 
ímã. O torpismo para a Amazônia só ocorrerá mercê de um ímã, e o 
ímã para o homem, numa sociedade de competição, é preço. 

Mas, prossigo, Sr. Presidente, 

O Brasil que já foi o maior produtor mundial de 
borracha, mostra-se estacionário nos últimos anos, não 
passando da faixa de 20 a 23 toneladas anuais, com reforços 
de importações que no ano passado somaram 42 mil 
toneladas. 

Vede, Srs. Senadores: 42 mil toneladas compramos da Malásia 
e, este ano, vamos comprar 50 mil para nos abastecer,,scnão, não an
da o caminhão, nem levanta vôo o avião. 

O nosso quadro de necessidade nesse campo é completa· 
do com a borracha sintética que em 1976 somará ISO mil 
toneladas. 

Outro dado importante para inserir na retentiva de todos nós: 
Nós produzimos, no ano passado, ISO mil toneladas de borracha 
sintética, além das I 9.500 toneladas que produzimos de borracha 
natural e das 42 mil que importamos do Sudeste Asiático, para 
abastecer o nosso parque produtor de artefatos de borracha. Vejam 
como a nossa economia circula mercê da borracha: I 50 mil toneladas 
de borracha sintética produzimos. 

Estamos sofrendo a crise decorrente de uma insegura e 
incipiente política adotada a nível dos órgãos específicos, que 
depois de uma série de siglas e de altos c baixos fixou-se num 
Conselho Nacional da Borracha, como órgão planejador e 
numa Superintendência Nacional da Borracha como 
entidade operacional. 

Em março do corrente ano instalou-se um grupo de 
trabalho, de alto nível, interministt.rial, criado por 
deliberação do Conselho de Desenvolvimento Económico, 
com vistas ao estudo de alternativas técnicaR e financeiras 
para estudar a execução do novo Plano Nacional da 
Borracha. 

Nós produzimos, atualmente, 0,5% da produção do mundo -
menos de I%. Nós, que já detivemos o ápice da escala na produção 
da borracha, no mundo, produzimos hoje somente 0,5%. 

Nós que detemos atualmente 0,5% da produção do 
mundo, estimada em 4 milhões de toneladas, para nos 
tornarmos auto-suficientes teremos que efetuar um plantio, 
nos próximos 8 a 10 anos de cerca de I /5 de milhão de hecta
res para conseguir uma produção de 220 mil toneladas 
anuais, no final do período. 
. ~ por todos' sabido que o período de maturação de um 

seringal varia de 7 a 8 anos, estando em curso alguns estudos 
que objetivem abreviar a formação do ciclo de produção de 
uma hevea, com dados e probabilidades ainda remotas. 

Uma das claudicâncias mais sérias do setor diz respeito à 
instabilidade ou à inviabilidade dos grandes planos 
elaborados em bem refrigerados e muito distantes gabinetes 
dos órgãos que respondem pelo assunto, o que lhes retira 
ritmo, impacto e acima de tudo confiabilidade por "J'iirte dos 
produtores. S=não vejamos. 

"Em 1967 foi instituído o PROHEVEA cuja meta cen
tral era promover o plantio de I O milhões de seringueiras na 
Amazônia, dos quais 2 milhões seriam· deferidos à iniciativa 
governamental e o restante ao empresariado privado. Este 
era o cerne do PROHEVEA que afinal resultou em apenas 
I 90.000 seringueiras, de parte do Governo, com pouquíssi
mas respostas de parte da iniciativa privada. Foi extinto por 
nulidade." · 

Claro, Sr. Presidente e Srs. Senadores, ninguém vai plantar 
Jananeira, se a banana não tem preço; ninguém vai plantar a hevea 
brasiliense, se o látex não tem preço, se o leite, que lhe escorre do 
cerne, não tem preço condigno. Quer dizer, isso aí é estapafúrdio. 

"Mais tarde, já por volta de 1971, um outro projeto inte
grado resultou na elaboração do Plano Nacional da 
Borracha, com a mobilização de técnicos e de uma competen
te equipe, que concluiu por um extenso relatório com uma 
dúzia de anexos, fixando de maneira abrangente a questão 
.nos seus aspectos fundamentais. 

Teve vida efêmera e nada durou, eis que nasceu em 1972 
um cacofônico "PROBOR", com objetivos centrais de 
aumentar a produtividade e a produção da. borracha; criar 
condições para a expansão da cultura da hevea, com a 
gradativa substituição dos seringais nativos por seringais 
cultivados racionalmente. 

Lastreado com CrS 320 milhões, o Programa de lncenti· 
vo à Produção da Borracha Vegetal compreende cinco 
programas menores, interessando o aumento da borracha 
produzida com mais dez mil toneladas anuais, em 3 anos, a 
instalação de usinas de beneficiamento, além da implantação 
de I 8.000 hectares de seringueiras. 

Seguramente por falta de embasamento na realidade, o 
sistema produtivo nacional que era estacionârio passou a 
declinar na vigência do PROBOR." 
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Quer dizer, enquanto a coisa seguia no ritmo do PROHEVEA, ções de que dispunha, que havia anormalidade no setor, co111 atraso 
do Plano Nacional, ainda se mantinha o mesmo ritmo produtivo, de cronogramas e ampliação exorbitante de custos. 
mas, com 0 PROBO R, a coisa começou a decair. Estava a par desses fatos, Sr. Presidente, embora nho lhes 

"Hoje, com o mercado internacional em crise, o Brasil é :lebitasse, então, a gravidade que de fato possuíam. 
dependente de 80% de fontes externas de abastecimento e isto O pronunciamento que fiz, Sr. Presidente, poderia eu tê-lo feito' 
no instante em que a indústria automobilística ... " um ou dois meses antes, e então teria sido um orãculo, antecipando 

. . • . . uma verdade que a Nação desconhecia. Foi quando os jornais pas· 
Vejam a contradição, a mcoerencla da pol~lca g:ve~na~~~l· saram a alardear sobre um telex do Banco Mu~dial, faicndo as mais 

com relação à borracha: enquanto nós e~t~mos e~e~ en ° e .... sérias e graves referências à condução, pela CSN, dos seus planos de 
bormchu do m7rca.do . do Sudes~e ~stâtlco, veJam bem 0 que · expansão. Laços antigos, sentimentais quase, me vinculam à Compa· 
·1.:ontcceu c~~ u m~ustnn nuto~o~!lísuca, que nhia Siderúrgica, não seria bastante que fosse cu o autor Cio projeto 

. . .. fubr1cou no pnmetro semestre 488·360 veículos c a que emancipou o Município de Volta Redonda, no qual a Sidcrúrgi-
"Fmt" ~romcte en~rnr fa.lando grosso no mercado,. com ca Nacional tem implantada sua usina, mas a este fato é preciso jun-
perspecuvas de a?1phar m~IS 0 nosso parque manufaturctro. tar um outro, muito mais importante,· que é o de ter acompanhado, 

O quadro e de fácil aprccns~o. Só 0 que não se passo a passo, minuto a minuto, seu crescimento, seu dcscnvolvimcn· 
compreende é que ~ Conselho Nactonal. da Borracha: e a to, e de me sentir honrado c cvaidecido, a ponto de considerar-me 
SUDHEVEA contmuem tendo expcdt~ntes nor~ats e uma espécie de co-autor dos serviços'qlie, naquele Município de Vol· 
diários, com exceção dos sábados, domt~gos, fenados e ta Redonda, são prestados ao Brasil. Interessado em conhecer e 
pontos facultativos, em endereços centraiS do selvagem compreender a realidade dos fatos que transitavam com ênfase pela 
ttsl'ulto cariocu." imprensa, procurei estudâ-los no seu histórico e no seu exato 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, este quadro foi delineado por condicionamento. 
n<ís, c aventamos um modelo para que não se dissesse que o MDB, Desejava, Sr. Presidente, que meu pronunciamento, neste Sena-
an criticar o plano para a solução do problema gumífero não do, servisse como um alerta aos órgãos executivos do Governo, aos 
apresentava um modelo que o solucionasse. Nós apresentamos o quais a Companhia Siderúrgica Nacional estã de algum modo subor· 
moddo: "Preço Sedutor para a borracha", subsidiado pelo dinada. · 
Gov~rno. É melhor subsidiar o povo brasileiro, as populações Para tanto, Sr. Presidente, passei a analisar as noticias que vi-
mt~rgilwliladas da cidade, que, atraídas por um preço sedutor, nham a público através do râdio e da imprensa, travei os diálogos 
nlluiriam para o ãmago da selva ~amazônica, do que estar que pude, para ficar mais enfronhado nos fatos que estavam suceden
suhsidiando o Sudeste asiâtico. Nós gastamos 23,8 milhões de do, e, não satisfeito, remeti, em 26 de agosto, um telex ao Engenheiro 
dúlarcs comprando borracha, no ano passado, praticamente 24 Plínio Cantanhede, Presidente da Siderúrgica, solicitando que me 
milllli~s d~ dólares em dinheiro, em ouro que saiu do Brasil; e um mandasse remeter dados, conferências, publicações· e palestras de 
subsídio dentro do nosso mercado, intramuros, daria poder autoria de diretores e engenheiros da Empresa, queme per111itissem 
aquisitivo u populações que estão marginalizadas e que passariam a recolher a maior soma de subsídios possível. Devo acrescentar que ti· 
int~grur o mercado interno. Seria dinheiro que voltaria aos cofres ve a satisfação de ser prontamente atendido. 
públicus, cm forma de impostos e taxas; seria o empréstimo direto, Logo concluí, Sr. Presidente, que os fatos que haviam chegado a 
criando condições, no itmago da selva, para que nós ocupâssemos a meu conhecimento e que serviram de base a meu discurso situavam
Amalônia, porque ela não está sendo ocupada. f: babela; a se no plano da verdade, e que as críticas quanto ao atras.o dos 
dcso~upação i: total. O que há, na Amazônia, é uma macrocefalia, cronogramas eram vâlidas. Esse atraso tinha, de fato, uma evtdente 
com Munaus crescendo apenas, mas o interior desabitado, significação negativa para a Empresa. 
complctumentc desocupado, mercê de uma política irracional com Fiz, então, Sr. Presidente, um pronunciamento ao qual pretendi 
rcluçftu ü borracha, porque ê só a borracha que tem este sabor emprestar sentido construtivo, como compete àqueles que querem 
estratégico: só i: a borracha, na Amazônia, que tem uma conotação ajudar 0 Governo a vencer os problemas que tem a enfrentar. Prome-
nuciotutl c internacional. Só é a borracha que interessa de fato ao ti, então, que continuaria atento ao desenvolvimento da crise, pois 
complexo brasileiro, porque sem borracha, não anda o caminhão e, ela, além de comprometer o sucesso de uma grande Empresa a que 
sem caminhão, não circula a riqueza brasileira, que, infelizmente, foi estou ligado pelos laços do coração, pode vir a atingir a própria 
fundumcntada num sistema de transporte rodoviârio. economia nacional. Acompanhei essa crise da Siderúrgica, crise que 

Por isso, Sr. Presidente, eu quero parabenizar ° Correio culminou com a substituição de vârios diretores e mudança de posi-
Hrutilicnsc por ter surpreendido, com muita sabedoria e com muita ção de alguns outros ... 
clicii:ncia, o problema da borracha, não só no âmbito nacional como Mas, Sr. Presidente, passei, pelo próprio interesse que dediquei 
intcrnacinnnl. Foi com muita sabedoria, que este suelto foi escrito, e ao assunto, a conhecer novos e desagradâveis fatos, cuja gravidade 
fui pu r isso que não me pude excusar de uma análise, de uma não serâ fâcil esconder e que me apresso a trazer a esta Casa. Um de-
intcrprctuçiio. So faltou ao sueltista dizer que eu preconizei, já um les diz respeito a informações que pude recolher pessoalmente, nas 
11111ddo: o preço sedutor: o resto todo é cantilena, o resto todo é minhas idas a Volta Redonda. 
~mhromação: i: embromação, mais nada: simpósios, papeis, anexos e Verifico, Sr. Presidente, mesmo após as severas e drâsticas medi· 
f'nrmulilrins. A solução, aqui, é preço para poder atrair o homem das determinadas pela SIDERBRÁS, que ainda persiste um clima de 
para o úmago du selva porquanto os nossos canteiros nativos são dúvidas e apreensões pesando sobre a Companhia Siderúrgica Nacio· 
cttpat.cs de abastecer o Brasil. Nós temos hevea, nós temos na!. Nilo sei e nem tenho condições para afirmar se as gestões que a 
seringueiras, na Amazônia, suficientes para abastecerem o Brasil de SIDERBRÁS determinou na Empresa de Volta Redonda foram as 
borracha natural. Basta que se dê preço sedutor; fora disto, serâ mais indicadas, se surtirão os efeitos desejados. Não sei, também,,se 
tolice, suma tolice! (Muito bem! Palmas.) as substituições e as alterações feitas nos quadros dirigentes da dita 

o SR. PnESIOENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a Empresa foram mais ou menos acertadas. · 
paluvru aLl nobre Senador Vasconcelos Torres. Destaco, Sr. Presidente, que a escolha dos dirigentes para uma 

O sn. VASCONCELOS TORRES (ARENA- RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso). Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Abordei, há algum tempo, nesta Casa, fatos relacionados com a 
indústl'ia siderúrgica brasileira. Disse, então, com base nas informa-

empresa com o porte e as responsabilidades da Companhia Siderúrgi
ca Nacional exige as melhores atenções do Governo, que deve recru
tar técnicos do maior gabarito e com pleno conhecimento dos proble
mas diretumente ligados à economia siderúrgica e de seu relaciona
mento com a economia nacional. Equívocos que porventura venham 
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a ocorrer podem degenerar em irrecuperáveis prejuízos, não apenas 
para a Empresa mas para' o próprio Pais, que, a esta altura, não pode 
mais suportar tais enganos, se eles vierem a ocorrer. 

TranqUiliza-me saber que, à frente da SIDERBRÁS, atento e 
vigilante, está o General Alfredo Américo da Silva. Todavia, Sr. 
Presidente, fala-se cm pressões da indústria japonesa, em atrasos c 
em preços mais caros dos equipamentos da indústria nacional de 
bens de capital. Fala-se que o Banco Mundial não teria interesse na 
ampl,iação das quantidades c dos números de itens do planos de 
expansão a serem adquiridos no Brasil. 

O assunto, Sr. Presidente, é da mais alta importância, e interes
ses muitos, visíveis ou não, devem estar influenciando as decisões a 
serem tomadas. E é sobre este assunto que volto a alertar as autorida
des executivas às quais estão afetas estas decisões. Se, de um lado, é 
preciso não perder de vista o que representa para o Brasil o desenvol
vimento e o progresso das indústrias de bens de capital, de outro la
do, é preciso aferir suas reais repercussões sobre o desenvolvimento, 
em termos objctivos, no cumprimento dos cronogramas dos planos 
de nossa expansão siderúrgica. 1:: preciso pesar e repesar os prós c os 
contras da politica traçada para nossa indústria de bens de capital c 
examinã-la em função dos reflexos que determina sobre o cumpri
mento dos cronogramas c dos custos de nossa expansão siderúrgica. 

Mas, Sr. Presidente, um outro fato de cuja veracidade não pude 
certificar-me, mas para o qual fui alertado, se relaciona ao próprio 
desempenho da Siderúrgica Nacional como uma Empresa Siderúrgi
ca, pois ela estaria apresentando resultados negativos nos seus vários 
campos de atividadc. Para quem conheceu a Usina de Volta. Redon
da como a Irder de nosso parque siderúrgico e dos mais autênticos 
marcos do progresso brasileiro, tal fato, a ser verdadeiro, é de causar 
profunda e grande decepção. 

Pergunto, agora, Sr. Presidente: a ser verdade o que se fala, que 
estará acontecendo com· aquela Empresa pioneira que vi crescer e 
que aprendi a amar e a respeitar, como todos os brasileiros? Como ci
dadão, como fluminense e como Senador da República, irei infor
mar-me em busca de uma resposta que não deixe dúvidas. E se as coi
sas, de fato, coincidirem com as versões correntes, se a CSN estiver 
enfrentando dias difíceis, estarei entre os que julgam poder ajudá-la a 
emergir das suas dificuldades c a reencontrar o caminho do sucesso. 
Porque, por maiores que sejam os seus males, acredito que encontra
remos remédios c soluções para eles, na sua justa medida. 1:: hora, Se
nhor Presidente, de darmos as mãos e ajudarmos a uma Empresa que 
tanto já deve o Brasil. . 

Essa atmosfera de crise que envolveu e que de algum modo 
permanece na Usina de Volta Redonda, Sr. Presidente, já está 
produzindo conseqüências no plano social ... 

O que se passa no unive~so de uma grande indústria de base, 
intimamente relacionada com todo o sistema industrial brasileiro, 
não ficaria nunca limitado nas fronteiras da própria fábrica. Assim, 
os desajustes que vieram a evidenciar-se cm Volta Redonda come
çam a gerar expectativas c apreensões em todo o parque industrial 
que hoje é alimentado e gravita em torno da grande usina siderúrgica 
ali sediada. 

Programações de expansão de atividadcs, de aumento de produ
ção, vilo sendo modificadas, reduzidas, suspensas. Ante o temor de 
um. colapso da indústria principal, do núcleo do sistema, os .indus
triais da área vão assumindo atitudes cautelosas, de imediatos e peri
gosos efeitos no mercado de trabalho ... 

A desaceleração de um sistema de indústrias envolve, sempre 
no espaço geográfico onde o fato ocorre, inevitável queda na oferta 
de trabalho, no aproveitamento da mão-de-obra disponível. 

1:: o que se está começando a v~r em Volta Redonda. Não 
propriamente, ainda, o desemprego, mas a atmosfera de desânimo e 
de medo que precede e prenuncia uma ocorrência de desemprego. 

Desejo estar enganado, Sr. Presidente. Gostaria que os fatos 
futuros desautorizassem o receio que hoje me assalta, de que uma 
crise social séria venha a alastrar-se pelo Sul fluminense, com as suas 

múltiplas c difusas implicações, inclusive as que afetam a própria 
Segurança Nacional. 

Mas, no limite em que tenho informações c razões para admitir 
que existe o perigo a que me referi, apeio com veemência, para os se· 
tores responsáveis do Poder Executivo, no sentido de que amplas, 
enérgicas e urgentes medidas preventivas sejam tomadas, afim de 
evitar o que nenhum de nós deseja que possa vir a acontecer, na re· 
gião densamente povoada, centralizada pelas chaminés de Volta 
Redonda. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, solicitando a V. Ex• que 
faça constar, como parte integrante deste meu pronunciamento, 
amplo noticiário sobre o assunto, que neste momento encaminho à 
Mesa.· 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. VAS· 
. CONCELOS TORRES EM SEU DISCURSO: 

Gazeta Comercial (12-S.. 76) 

A VILLARES QUER REVER CONCORR~NCIA 

"A V iii ares está brigando comercialmente para conseguir a. 
encomenda do laminador de tiras a quente ('hot strip miil') da. 
Companhia Siderúrgica Nacional", disse ontem a este jornal em São 
Paulo. Carlos Villares, diretor da empresa. Dessa forma, foram 
confirmadas informações de que a Viliarcs não considera definitivo o 
resultado da concorrência que entregou a um consórcio de empresas 
japonesas (c suas subsidiárias brasileiras) a encomenda para o fome
cimento dos equipamentos de desbaste e acabamento, e da 
bobinadeira do laminador da usina de Volta Redonda. A encomenda 
faz parte da terceira fase de expang são da empres~. Essa fase, 
porém, pode ser prejudicada pelr,corte de 9 para I b1ihão de ~ru
zeiros que teria sido determinado pelo governo orçamento previsto 
para a Siderurgia Brasileira S.A.- SIDERBRÁS, em I 977. 

Segundo fontes do setor, consultadas no Rio de Janeiro a atitu· 
de da Villares de tentar renegociar com a CSN não única. De outra 
parte, o Banco Mundial (BIRD) estaria pressionando a emp~esa es
tatal por estar limitando a participação de empresas estrangeiras nas 
suas concorrências. O BIRD estaria alegando que seus recursos são 
originários de vários países e que to~os eles têm direit? .de disputar as 
encomendas em igualdade de cond1çõcs. A atual pohtlca de fixação 
de índices de nacionalização, afirma o Banco, estão ferindo os seus 
estatutos, 

Mas a CSN não confirmou nem desmentiu essas pressões. E 
quanto à'concorrência que a Villares pret~nde reabrir, esclareceu q~e 
0 fornecimento foi entregue no dia 15 de'Junho passado ao consórcio 
formado pela Ishikawajima do Brasil, a Is~ikawaj~m~ Harima, d~ Ja
pão, a Mitsubishi japonesa e a Companhia Bras1le1ra de Calde1ras, 
subsidiária da Mitsubishi. 

Segundo se sabe, as propostas apresentadas pelo c~ns~rcio ja
ponês e pela Viliares giravam cm torno dos Cr$ 800 mllhoes, cada 
uma, e apresentavam uma diferença de menos de I% no preço, a 
favor do consórcio. 

No entender dos empresários de bens de capital, essa diferença 
nilo justificaria a entrega da encomenda aos japónescs. Um outro 
ponto que permanece obscuro ~ o do índice de ~a~ional!zaçilo dos 
equipamentos que seriam fornecidos pelo consórCIO Japones. Segun
do fontes do setor, a proposta da Villares apresentaria um índice de 
nacionalização maior; além disso, as fontes sugerem que o índice de 
nacionalização inicial da proposta japonesa teria sido muito baixo e, 
por isso, após a abertura dos envelopes apresentados à concorrência 
teria sido elevado. 

A qucstilo foi apresentada ao Ministro Reis Veloso, do 
Planejamento, quando ele esteve em São Paulo na últi~a sexta-feira: 
Veiioso, segundo informação confirmada por Carlos V11lares, devcrâ 
se reunir com o ministro Severo Gomes, da Indústria e Comércio 
para debater o assunto. 

O fornecimento dos equipamentos pelo consórcio japonês en
volve também a aprovação, pelo Conselho de Desenvolvimento 
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Industrial - COI - do projeto da Companhia Brasileira d: 
Caldeiras, que pretende ampliar sua produção na área de caldeiraria 
e fabricar equipamentos siderúrgicos. A CBC forneceria os compo
nentes nacionais dos equipamentos produzidos pela Mitsubishi 
japonesa. 

O projeto da CBC ainda não foi apresentado ao CD I, mas inú
meros setores governamentais já se manifestaram contra sua aprova
ção, por considerar desnecessária a presença da subsi~iária japonesa. 
no setor siderúrgico. Se de realmente não for aprovado, a produção · ". 
dos componentes nacionais para complementar os equpamentos da 
Mitsubishi ficaria comprometida. 

Tanto a questão da concorrência da CSN como a da aprovação 
do projeto da CBCestarian sendo discutidas com muita cautela, em 
virtude da tróxi'ma viagem do Presidente Geisel ao Japão. Ao que se 
sabe, procura-se evitar que qualquer decisão precipita:la compro
meta os entendimentos Que serão mantidos em Tóquio." 

Jornal do Brasil (3 a 6-9-76) 

CARTA DO BIRD LEVANTA DEBATE 
SOBRE A POLITICA INDUSTRIAL 

São Paulo- A divulgação da carta do Banco Mundial (BIRD) 
ao Ministro do Planejamento sobre as dificuldades da CSN realizar 
seu programa de expansão e elevar a capacidade produtiva da Usina 
Presidente Getúlio Vargas, traz à luz um fato novo em torno do 
problema siderúrgico, segundo algumas poucas fontes empresariais 
encontradas nesta Capital. 

Dos quatro itens apontados na carta do BIRD sobre as 
dificuldades do País desenvolver seu programa siderúrgico na área 
estatal, um deles diz respeito à indústria de bens de capital, e sobre 
sua crescente participação no fornecimento de equipamentos aos 
grandes projetas brasileiros. 

"A mudança substancial para equipamentos mais caros de ori
gem brasileira", um dos itens da carta, é um "risco calculado" que o 
Governo aceitou correr e que o País já adota hã muitos anos, antes 
mesmo da II Guerra, dentro da estratégia de desenvolver seu parque 
industrial. 

Com as dificuldades em seu balanço de pagamentos, o País 
C'omeçou a reduzir drasticamente suas importações de máquinas e 
equipamentos, item que superou as importações de petróleo em 
1975, quando foram gastas divisas da ordem de 4 bilhões de dólares 
(cerca de CrS. 41 bilhões, 350 milhões) na compra de bens de capital 
no exterior. 

Reduzidas as importações, o suprimento de sua demanda foi 
alocado à indústria nacional, para cujo desenvolvimento um extenso 
capítulo foi dedicado no II PND. Sem a escala de outros fabrican
tes, a indústria nacional teria, como tem, um preço mais elev:~do, 
fator que o industrial Cláudio Bardella, presidente da Associação 
Brasileira para o Desenvolvimento da Indústria de Base (ABDIB) 
classifica como um "tributo pago para se desenvolver". 

Em defesa de sua tese, ele invoca outra tese já defendida por 
outros setores industriais que se desenvolveram mediante preço mais 
elevado no País, em comparação com outros mercados. t: o caso, por 
exemplo, da indústria automobilística, cujos veículos têm ainda hoje 
um preço superior aos produtos similares dos mercados norte-ameri
cano e europeu. 

E outros exemplos são dados: um avião Bandeirante produzido 
pela EM BRAER custa quase duas vezes mais que um similar no mer
cado norte-americano, situação em que se encontram também al
gumas outras indústrias, como a de elevadores e de máquinas para 
estamparia. Essa contradição, entretanto, se faz necessária para que 
essas indústrias tenham um grau de nacionalização economicamente 
recomendável. 

Esse "pragmatismo corajoso", na definição de um outro indus
trial que prefere manter-se no anonimato, nem sempre, porém, é 
acompanhado de uma racionalidade, já que sobre ele aluam fatores 
estatais e privados, que são mantidos a um nível inferior ao seu 
custo, acrescido de uma remuneração. 

O produto deveria gerar recursos necessários ao pagamento dos 
investimentos realizados para sua fabricação, mas isso não ocorre, 
porque as autoridades exercem um achatamento sobre os preços, 
transferindo a um setor ~ásico os custos pelo desenvolvimento de 
outros setores menores. Este problema que ocorre com a siderurgia, 
e é objeto de análise crítica da carta do Banco Mundial, ocorre 
também com .a agricultura em relação ao consumidor. E, 
argumentam as fontes, o País tem de permiti-lo, como forma.de criar 
uma importante indústria básica. 

O fato trazido à luz na carta do Banco, que opera fundos 
oriundos de grandes conglomerados multinacionais, da insatisfação 
com a proteção à indústria brasileira de bens de capital - a criação 
de um mercado que tende a ser cativo-, serve para mostrar que um 
mercado de 3 bilhões, 500 milhões de dólares, que é o preço estimado 
da expansão da CSN, na medida em que for protegido por uma 
política governamental, tende a criar atritos na comunidade interna· 
cio na!, principalmente com um Banco representativo de interessados 
nesse mercado, argumenta Cláudio Bardella. 

NACIONALISMO INEFICIENTE 

Os argumentos nacionalistas ou pseudonacionalistas estão 
sendo cada vez mais utilizados pela burocracia secundária como 
cortina de fumaça para sua própria ineficiência. Uma questão como 
a que envolve o fluxo de créditos do Banco Mundial para a side
rurgia, por exemplo, dá lugar a que se diga que tudo tem origem no 
interesse do Governo em aumentar o percentual de máquinas e.equi
pamentos nacionais para as usinas. 

O Jornal do Brasil, que adotou uma posição pioneira ao publi· 
car todas as semanas uma página dedicada às indústrias de máquinas 
e equipamentos, em nenhum momento deixou de postular que de
vemos desenvolver nossa indústria de base, criando novas oportuni
dades para os fornecedores nacionais. Coisa, aliás, que não está 
sendo feita em mais de um setor, a exemplo da dificil penetração na 
indústria nuclear, em que foram firmados contratos milionários com 
fornecedores alemães. 

Não se pode, contudo, tapar o sol com peneira e ignorar os 
nossos problemas de suprimento de equipamentos, quando eles 
eltistem, e sobretudo quando o fornecedor local 'poss"â' inviabilizar, 
pelos seus altos custos, a indústria nascente.' A economia é cada 'vez 
mais aberta em todo o mundo à competição, e uma indústria de aço, 
eventualmente montada com uma relação distorcida de capital
produto, destina-se a se tornar obsoleta ou a requerer subsídios para 
poder exportar, além de comprometer todo o resto da produção de 
manufaturados. 

Mas não é somente aí que se encontram os problemas. Até o mo
mento não se têm posto a nu os problemas de ineficiência 
operacional das empresas estatais da forma como convém. Quando 
se pode, como no caso do petróleo, aumentar elasticamente os 
preços dos derivados, o balanço da PETROBRÁS naturalmente 
também pode inflar seu lucro efetivo. Isto para não falar na inexis
t8ncia de parâmetros internos de comparação dos padrões de pro
dutividade. 

No caso específico da siderurgia estâ patente que a admi
nistração atual soma problemas. Quem, em sã consciência, pode 
analisar com tranq ílilidade os balanços das usinas de aço estatais e 
seu cronograma de obras? E quem pode dormir satisfeito com as 
críticas de uma organização multilateral de ajuda, como o Banco 
Mundial, quando o País tanto necessita do crédito externo? 

Expor a Nação ao descrédito no exterior, nas circunstâncias 
como as que atravessamos em nosso balanço de pagamentos, é um,a 
verdadeira temeridade, e de proporções que não resistem a com
parações numa escala de muitos e muitos anos. A burocracia, cuja 
ineficiência nos levou u este estado de coisas, não pode ficar impune, 
nem tentar confundir u opinião pública apelando para um naciona
lismo apenas pura encobrir sua própria incompetência. 
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INDÚSTRIA SE PREOCUPA COM 
SUSPENSÃO DAS ENCOMENDAS 

DE EQUIPAMENTOS NA CSN 

São Paulo- O Presidente da Associação Brasileira da Indústria 
de Máquinas, Sr. Einar Kok, disse ontem que "o setor está 
preocupado com as modificações na CSN, pois .as encomendas de 
bens de capital para o terceiro estágio de expansão da siderurgia es
tão paralisadas, deixando as empresas ociosas, depois de terem se 
aparelhado para atender a cota de 65% dos pedidos gerais". 

Confirmou que realmente "o abastecimento de aço às indústrias 
do setor está anormal, com atrasos que prejudicam a programação 
industrial. Faremos um levantamento da situação do setor, mostran· 
do as 'dificuldades no fornecimento de aço, principalmente em re
lação às dificuldades para a compra do produto através da 
ACESITA". 

Sem velocidade 

-Creio que está provado que a ACESIT A não tem capacidade 
de fornecer com rapidez os pedidos de compra de aço da indústria, 
de um modo geral - disse - está na hora de o Governo criar um 
mecanismo mais ágil, para que o crescimento do País não se ressinta 
proximamente do erro, que foi delegar poderes à ACESIT A, para in
termediar a compra de aço na importação- afirmou. 

O presidente da ABIMAQ salientou que "outro problema grave 
é a falta de aço inoxidável, suficiente para atender aos planos de 
substituição de importação das empresas. Estamos nos ressentindo 
disso em setores que exigem tecnologi~ mais sofisticada". 

- Realmente o aço inoxidável está fazendo falta para a produ
ção de equipamentos destinados às petroquímicas. f: um problema 
que o Governo deve olhar com maior atenção. Estamos dispostos a 
fazer um levantamento completo, referente a este setor, que pode ser 
considerado prioritário quando o País pensa em substituir impor
tações - afirmou. 

O Sr. Einar Kok considera que "o preço para produção do aço 
está alto e por isso os reajustes podem ser considerados normais". 
Concorda que o Governo poderia auxiliar as aciarias particulares, 
que fizeram projetes ao tempo em que a tonelada de aço estava ao re
dor de 400 dólares (hoje alcança 900 dólares). 

O Presidente do Instituto Brasileiro de Siderurgia, Sr. Paulo 
Villares, manteve reunião com o Ministro do Planejamento, Sr. Reis 
Velloso, analisando o problema e procurando uma solução, para co
brir os deficits das aciarias privadas, referentes à elevação dos custos 
operacionais para a produção de aço". O Governo deve dar uma 
resposta até o final deste mês, possivelmente criando incentivos fis
cais para o setor. 

O setor de bens de capital exportáveis, segundo a ABIMAQ, 
também está sofrendo problemas referentes ao não-cumprimento das 
Resoluções n9s, 71 e 353, que dão crédito para a exportação. "Isso es
tá atrapalhando muito o setor, que tem muito a exportar e que nada 
pode fazer a respeito, aguardando uma decisão das autoridades". 
concluiu o Sr. Einar Kok. 

Em Minas 

Belo Horizonte - O Presidente da USIMINAS, Sr. Rondon 
Pacheco disse ontem nesta Capital que a importação de aço para 
abasteci~ento do mercado nacional é um fato normal, pois o País 
nilo tem ainda auto-suficiência no setor, mas não confirmou que sua 
empresa vá comprar esse material na Argentina, para complementar 
seus estoques. . .. 

Ele afirmou que "tudo corre conforme os planos prevtstos e 
negou-se a comentar a crise da siderurgia nacional "por estar com as 
atenções voltadas à expansão da USIMINAS". Esta empresa, em 
contrato assinado ontem, prestará serviços de engenharia e consulto
riu à ACOMINAS. 

DECISÃO SOBRE CSN 
sai em três mL'Ses 

O Globo (11·9-76) 

O plano de expansão da Companhia Siderúrgica Nacional 
referente ao estágio III (4,6 milhões de toneladas em 1980) 
prosseguirá normalmente até que sua diretoria receba os estudos de 
revisão encomendados junto à United States Steel Engineering 
Company. A "revisão de escopo", segundo a expressão técnica, 
estará concluída em três meses e poderá indicar dois caminhos para a 
CSN: redução da produção com a conseqUente diminuição dos 
investimentos ou adiamento do plano por um ou dois anos. 

Enquanto não receber os estudos da empresa de consultaria, a 
CSN continuará a executar os cronogramas e a fazer encomendas 
necessárias ao estágio III. Uma atitude inversa somente serviria para 
transferir o descompasso já existente no estágio II para o estágio que 
agora se inicia. 

Executivos da CSN acham que toda a situação da empresa foi 
exposta à opinião pública e não resta senão o trabalho de 
recuperação. Entretanto, alguns fatos, por não terem sido 
devidamente considerados, dão a impressão de que a empresa, por si 
só, responde por todos os erros. Eles recordam que quando a CSN 
foi projetada, sua capacidade máxima de produção era de apenas um 
milhão de toneladas. Até mesmo o espaço físico, em Volta Redonda, 
não permitia maiores ampliações. Cercada pela própria cidade que 
se formou em volta, a CSN pouco a pouco foi absorvendo as 
imposições governamentais. Os técnicos argumentam que não 
poderia ser de outra maneira, pois a empresa sempre esteve a serviço 
dos interesses nacionais. A única saída seria adaptar a antiga infra· 
estrutura de 30 anos aos novos esquemas. Durante os últimos 10 
anos, a CSN transformou-se num permanente canteiro de obras. Era 
a tentativa de se construir uma nova usina dentro de uma outra, com 
a preocupação básica de não ser paralisada a produção. Enquanto a 
USIMINAS tem instalações que poderão ser ampliadas para 6 
milhões de toneladas e a COSIPA dispõe de condições que permitem 
produção futura de 5 milhões, a usina de Volta Redonda condiciona
da a uma produção máxima de I milhão, conseguiu vencer as 
dificuldades e projetar-se para uma produção de 4,6 milhões. Depois 
disso, já não era possível acrescentar mais nada, razão por que seu 
segundo parque industrial será construído em Itaguaí .. 

Os técnicos recordam também que a CSN, por ser a indústria 
pioneira da produção de aço no País, dispõe até hoje de equipa
mentos antigos que não podem parar. Não poderia, portanto, ser 
beneficiada com produtividade semelhante a dos altos fornos da 
USIMINAS e COSIPA, ambas com equipamentos muito mais 
modernos. O grau de produtividade acabou por ser um dos fatores 
que contribuíram para a atual crise. Dentro do quadro que se armou 
nos últimos anos, inclui-se também a antecipação para 1978 das 
metas do Plano Siderúrgico Nacional inicialmente programado para 
1980. Tudo isso, deteriorou o poder da CSN de conseguir posição 
mais eficiente no parque siderúrgico nacional. 

A situação do País refletiu-se igualmente no desempenho da 
CSN. O estágio II, motivo das reclamações do Banco Mundi~.l. foi 
também prejudicado pelas restrições às importações. Muitas guias de 
liberação permanecerem durante meses no Cacex. Foi o caso dos 
controles mecânicos destinados à nova aciaria. Ao lado disso, 
atrasaram-se as encomendas feitas na indústria nacional. No plano 
externo, greves na Itália impediram que a firma lmpiante entregasse 
a uciuria do II estágio dentro do prazo estipulado. Isso afetou 
profundamente o cronograma do estágio II. O momento crucial 
ocorreu quando o alto forno n9 3, fornecido pela Nippon Steel foi 
instalado. Os dois fornos antigos estavam em final de campanha. 
Havia at~ perigo de acidente. Jatos d'água' eram permanentemente 
utilizados para desuquecer os velhos fornos. Decidiu-se então 
inaugurar o novo alto forno. Mas a aciaria não estava pronta e isso 
exigiu rápido poder de decisão. A inauguração ocorreu no dia 
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primeiro de maio. Como a aciaria antiga não tem capacidade para 
receber o volume de gusa (4800 toneladas diârias) do moderno forno, 
o restante estã sendo estocado para posterior exportação. A nova 
aciaria deverã entrar em funcionamento em outubro e a partir daí 
estará resolvido o problema. segundo garantem os técnicos. 

O governo estava informado dessa situação e o Banco Mundial 
que financia o projeto de expansão com um total de US$ 240 milhões 
não fez outra coisa senão exercer o seu poder fiscalizador. Mas, antes .. 
dla11o, encumlnhlilu questionârio a CSN que foi respondido com toda · 
a lculdudc. Todas as dificuldades foram transmitidas ao BIRD. 
Apesar de participar com pouco mais deUS$ 200 milhões em um pia· 
no que totaliza USS 2,3 bilhões, a ação do Banco Mundial é expressi
va pela importância que esse organismo representa para o País como 
agente financiador de numerosos . programas fora da área 
siderúrgica. O aspecto considerado destoante - para alguns 
assessores da CSN - està relacionado com a alusão direta à 
suspensão das encomendas referentes ao estágio III. 

A estrutura administrativa da CSN é uma das mais modernas. 
Mui tas vezes já foi comparada ao estilo das grandes empresas 
americanas. Entretanto, não estava havendo o devido entendimento 
entre alguns de seus diretores, notadamente os das áreas ligadas ao 
plano de expansão, No relatório que enviou às autoridades bra· 
sileiras, o Banco Mundial dã a entender que sabia disso. A ârea de 
atrito, aparentemente estava concentrada entre o diretor. de 
Engenharia. engenheiro-metalúrgico Antônio Carlos Pena e o vice· 
dirctor executivo de Coordenação, engenheiro-eletricista Gilbert 
Diniz. António Carlos Pena, de grandes serviços prestados à 
siderurgia nacional, não concordava com algumas diretrizes da 
diretoria de Coordenação. Gilbert Diniz, considerado também como 
um dos mais competentes técnicos da CSN, tinha suas 
recomendações proteladas. Em aeterminado momento, eram nítidas 
as duas correntes dentro da CSN. O fato preocupava as autoridades 
do nlvel superior, O relatório d• Banco Mundial serviu assim para 
precipitar os acontecimentos, tom a conseqüente substituição dos 
dois diretores e dos que a ele!l,-tavam diretamente ligados. 

Resistência 
O Globo 

Técnicos governarwmtais acham que a preocupação do Banco 
Mundial (BIRD) está basicamente relacionada às concorrências da 
quarta fase do pluno sidcrllrgico brasileiro. O BIRD não deseja que 
o Governo brasil•;ro garanta às empresas nacionais de bens de capi
tais uma participaçüo maior no forn~cimento dos equipamentos para 
aquela fuse. 

Interpretação 

O Ministro Interino da Secretaria de Planejamento da Presidên· 
cia da República, Blcio Costa Couto, informou que os grandes pro· 
gramas nacionais (Programa Siderúrgico, Programa Ferroviãrio, 
etc,) não sofreram redução de recursos, "o que houve foi um corte na 
expectativa". Confirmou que as arrecadações do Tesouro no semes
tre passado cresceram em torno de 70%, mas foi reticente quanto à 
contribuição que essas arrecad.ações vão dar aos programas 
nacionais. 

O Estado de S. Paulo (3-9·76) 

ATUALIDADE ECONÓMICA 

A CSN E A IMAGEM EXTERNA DO BRASIL 

O Banco Mundial teria enviado um telegrama ao Governo brasi
leiro suspendendo as negociações financeiras relativas ao programa 
de expansão da Siderúrgica Nacional por causa do atraso das obras 
.nesta empresa estatal e de seu resultado financeiro pouco satisfató
rio. Não é a primeira vez que para a realização do Plano Siderúrgico 
Nacional encontramos dificuldades com esta instituição financeira 
internacional. Agora, porém, as criticas apresentadas revestem-se de 
gravidade que justificaria uma explicação do governo e não apenas a 
mudança, não explicada, de alguns diretores da empresa. 

O Banco Mundial está queixando-se do atraso do cronograma 
de obras do terceiro estâgio da CSN, Neste ano, a usina deveria pro
duzir o equivalente a 2,4 milhões de toneladas de lingotes de aço, 
mas as previsões indicam que ela produzirã somente 1,7 milhilo. 
Com este atraso, a empresa estatal tem de enfrentar pesadas despesas 
financeiras que, segundo o balanço semestral, se elevariam a Cr$ 300 
milhões para um lucro operacional de apenas Cr$ 209 milhões c um 
prejuízo, antes da provisão para o Imposto de Renda, de Cr$ 27 mi
lhões. 

A situação financeira desta empresa, que tantas vezes foi 
apresentada pelo ministro da Indústria e Comércio como modelo da 
eficãcia das empresas estatais, é bastante preocupante. Torna-se mais 
preocupante ainda quando se verifica que a CSN, i:om 20 mil 
funcionârios, produzirã apenas 1,7 milhão de toneladas (85 tonela
das por empregado), enquanto a USIMINAS, com participação de 
capital japonês, alcançarâ 2,5 milhões de toneladas com apenas 13 
mil funcionários (192,3 toneladas por empregado), apesar de ter 
iniciado sua produção muitos anos depois de Volta Redonda. 

Trata-se de um episódio bastante grave, pois mostra nilo apenas 
a ineficiência de uma empresa estatal como também estâ atingindo o 
prestígio internacional do Brasil, num momento em que estamos 
recorrendo ao mercado externo para obter recursos destinados ao fi· 
nanciamento de um ambicioso programa de investimentos, especial
mente a empresas estatais que se consideram as únicas. aptas a 
preencher os espaços vazios. 

Até agora, o Brasil apresentou-se no mercado internacional co~ 
mo devedor capacitado para honrar seus compromissos, tanto no 
plano financeiro quanto no do respeito a seu organograma. 

Não podemos esquecer que existem muitos interessados cm 
demonstrar que o Brasil, ao procurar implantar um processo de 
substituição de importação de bens de capital, é incapaz de atingir 
seu objetivo. Da mesma maneira, temos de admitir que, num período 
em que a siderurgia mundial tem capacidade ociosa, não estã se ven
do com bons olhos o aumento da produção de aço num pais que é 
um grande importador. 

Seria necessârio pelo menos que o Governo fornecesse uma 
informação mais segura quanto aos .. atr.itos que temos com o B11nco 
Mundial. Também deveria explicar as medidas que pretende tomar 
para que haja maior eficiência na realização do Plano Siderúrgico 
que tanta importância tem para o equilíbrio de nossa balança 
comercial. 

O Estado de S. Paulo (11·13-9-76) 

TERCEIRA FASE DE EXPANSÃO 
DA CSN PODE SER ALTERADA 

A terceira fase da expansão da usina de Volta Redonda poderá 
ser reformulada e o objetivo inicial de aumento-de capacidade redu
zido de 800 ou 1.100 mil toneladas fano- em lugar de4,8 milhões de 
tfano, 3,8 a 3,5 milhões. Com isso, cairiam os custos de realização do 
programa. O atraso, entretanto, não scrã vencido. Ainda que o plano 
seja redimensionado, a terceira fase não ficarâ eonclulda antes de 
1980. Estas informações foram obtidas em fontes governamentais 
ligadas ao setor siderúrgico. 

O problema da elevação dos custos não resultou apenas dos 
aumentos de preços na construção civil mas também - segundo 
aquelas fontes- do superdimensionamento do projeto de expansil.o. 
A inspeçào feita pelo Banco Mundial mos~rou que alguns equi
pamentos adquiridos tinham capacidade maior que a exigida para o 
volume de produção de aço que deveria ser alcançado no fim do 
programa. E, por serem maiores, custaram mais caro, ultrapassando 
'iS previsões orçamentârias, Da! a exigência do Banco Mundial quan
to à revisão do "escopo do projeto e do período de execuçil.o". 

Os Prazos 

Como u situuçüo financeira da CSN é muito má (em Brasilia 
estão sendo ultimadas providências para assegurar maiores recursos 
à empresa e à outras siderúrgicas estatais, na ârea do Planejamento c 
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da Fázenda) o .BIRD entende que é neeessârio ampliar o prazo para 
realização do projeto. ~ importante salientar que inicialmente o pia· 
no siderúrgico previa a meta de 4 milhões de toneladas fano cm Volta 
Redonda para 1980. Posteriormente, os técnicos da CSN apresenta· 
l\llni o projeto do III Estágio, dimensionando-o para 4,6 milhões de 
tonéladasfano e, em seguida, o Ministro Pratini de Morais anunciou 
que o plano seria antecipado de dois anos. Como o quadro econô· 
mico nacional e internacional se modificou de modo substancial, o 
governo sabe de que dificilmente as três grandes empresas estatais 
(principalmente a CSN e a COSIPA) poderão concluir seus progra· 
mas antes de 1980. Mesmo a USIMINAS, que dispõe de melhores. 
condições, não deverá alcançar a produção de 3,5 milhões de tjano 
ao final da década. 

Problemas 

A grave situação econômico-financeira que a CSN atravessa, 
entretanto, não está relacionada apenas com os problemas gerados 
pelo programa de expansão. ~ provável que exista alguma coisa bem 
mais grave na ádministraÇão daquela que já foi a maior empresa si de· 
rúrgica.da América Latina, dizem as mesmas fontes. E tais proble· 
mas estariam dirctamente relacionados com a falta de renovação dos 
seus quadros e à manutenção. de uma estrutura carcomida pelos anos.· 

A empresa contratou os serviços da Arthur D. Little (norte-ame
ricana) ·há alguns anos, para um projeto de reorganização estrutural, 
a fim de adquirir condições de bom funcionamento quando estivesse 
com o triplo .qa .Produção de aço. Esta mesma firma, responsável 
pelo projeto de reorganização, vai agora redimencionar o programa 
de expansão. O plano proposto até hoje não foi executado, embora 
concluído em meados de 1973. Algómas diretorias da CSN acei
taram as modificações, outras mantiveram as antigas estruturas, o 
que criou grande confusão dentro da empresa. 

Esta é, aliás, uma das mais severas críticas do Banco Mundial. O 
diretor do Banco é claro no telex quando afirma que hã desentrosa
mento.entre a gerência do programa de expansão e as áreas financei
ras e de planejamento da CSN. O setor encarregado da expansão é a 
vicc-presidência de Engenharia, cujo titular era o Coronel Antônio 
Carlos Gonçalves Penna, que não foi reorganizada, enquanto o setor 
de Planejamento, cujo vice-presidente era o Coronel Cyro Borges, 
embora reestruturada no pap~l. manteve vagos os novos cargos de 
execução. 

Defasagem 

Como· era inevitável, começaram a ficar defasados não apenas 
os esquemas de expansão e produção, mas também o financeiro, pois 
encarecia a expansão e os recursos a serem proporcionados pela 
produção não aumentavam. Não apenas em função de preços inferio
res aos ideais, mas principalmente porque não eram âlcançados os ní· 
veis· de produção programados. 

O quadro abaixo mostra que ao longo de cinco anos, a produ
ção acumulada de aço em lingotes de Volta Redonda ficou abaixo da 
programação em 1.539mil toneladas, o que representa, mais que a 
produção anual dos três últimos anos, inclusive 1976. ConseqUente
mente, em cinco anos a empresa deixou de faturar todo esse aço que 
não produziu. 

Relatório Reservado n9 517 (30-8 a 4-9-76) 

SIDERURGIA 

BANCO MUNDIAL CONTRA O JAPÃO 

Caso o Banco Mundial tivesse pretendido criar confusão na 
área siderúrgica, a queda de quatro dos seis diretorcs da Companhia 
Siderúrgica Nacional, a concretizar-se em Assembléia-Geral 
convocada para a próxima segunda-feira, dia 6 de setembro, seria 
um bom indicador de que o grande credor internacional da expansão 
siderurgica brasileira conseguira êxito na sua intenção. 

Entretanto, pelas informações que circulam nos bastidores.
obscuros canais de comunicação em épocas de crise - não é dificil 

verificar que o Banco Mundial, autor do relatório sobre o atraso do 
Plano Siderúrgico Nacional, tinha outro objetivo que não aquele, c 
tudo leva a crer que a "solução" encontrada pela SIDERBRÁS foi a 
pior para o Banco Mundial. 

O tão falado relatório do BIRD, na verdade, não se cingiu a 
aspectos relacionados com a CSN, mas também com a USIMINAS c 
COSIPA (esta última, inclusive, deverá, a exemplo do que já aconte· 
ceu com as outras duas, sofrer modificações na composiçilo de sua 
diretoria). O Banco Mundial tinha em mente, muito mais do que 
atrasos, mostrar às autoridades brasileiras que está havendo umn 
insatisfação geral com o que alguns setores denominam de "niponi?.n· 
ção" da indústria do aço brasileira. 

Que interesses estão sendo feridos a instituição financcirn 
internacional não explicita no seu relatório, mas tudo indica que são 
os dos fabricantes norte-americanos de equipamentos. 

A expansão da participação japonesa não é novidade. Quando 
as empresas estatais começaram a realizar as primeiras compras pura 
atender aos programas estabelecidos pelo Plano Siderúrgico Nu
cional, foram empresas nipônicas que ofereceram os melhores 
preços. Como essas encomendas eram destinadas ao setor de 
metalurgia, os norte-americanos silenciaram, não se importando até 
mesmo com o fato de que os novos altos-fornos daquelas usinas 
seriam fornecidos por três fabricantes japoneses. que conversaram 
entre si e dividiram o "bolo" como bem entenderam. oferecendo 
preços até 20% mais baixos que os apresentados pelos concorrentes 
dos Estados Unidos e de outros países. 

Agora, entretanto, a coisa muda de figura. Para o terceiro estú· 
gio do Plano Siderúrgico, as grandes compras são elos. sctores de 
laminação, e a Mesta Machine (eis a grande insatisfeita), não' dcseju 
perder a oportunidade de ficar com uma boa parte das encomendas. 
Ocorre que os japoneses, tendo chegado primeiro, continuam 
levando a melhor através das suas subsidiárias ou associadas no 
Brasil. 

O relatório do Banco Mundial- que foi distribuído para todus 
as autoridades da ârea económico-financeira do Governo e circula 
até mesmo nos escalões inferiores ligados diretamente à siderurgia 
- somente serviu para anunciar uma coisa que todos sabiam. Mas 
teve efeitos que seu autor não esperava. Sabe-se que um dos diretorcs 
demitidos da Companhia Siderúrgica Nacional - Antônio Carlos 
Gonçalves Penna - era tido como o homem de melhor trânsito 
junto ao BIRD e uin dos que mais se opunham ao esquema de 
"niponização". Se, antes, estava difícil deter o proc.esso, agora 
piorou ainda mais (ou melhorou, conforme a ótica do observador). 
Mesmo porque o Presidente da República cstâ embarcando para o 
Japão. · 

NOVO PROBLEMA: QUEM TERÁ A USINA 2 

Com a substituição dos diretores da Companhia Siderúrgica por 
técnicos mais chegados à direção da SIDERBRÁS, poder-se-iu 
supor que a crise das empresas estatais do setor estaria prestes a ser 
vencida e que agora todos iriam trabalhar de mãos dudus puril 
recuperar o tempo. 

Existem problemas a serem resolvidos e, mais umu vc1., u 
Companhia Siderúrgica Nacional estarâ no primeiro pi uno du ccnu. 
Também nos bastidores, trava-se uma acirrada disputa puru se suber 
a qual das três grandes empresas estatais serâ dada prioridade puru u 
construção da Usina 2, prevista para a consecução da quarta ctupu 
do Plano Siderúrgico. 

Sabe-se que a USIMINAS pretende ampliar a usina Intendente 
Câmara até atingir 6 milhões de toneladas fano, e como é a empresa 
que estâ com seu programa mais atualizado, tudo indica que terâ o· 
programa aprovado (para o que, aliâs, conta com a força política do 
Governador Aureliano Chaves). Hã quem defenda, entretanto, 
transformar a AÇOMINAS- para qual a SIDERBRÁS teve que se 
submeter u todas. as condições de financiamento impostas pelos ingle
ses- na Usina 2 da USIMINAS (essa solução, embora não agrade 
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de todo ao Governo de Minas Gerais, ao menos garante o cumpri
mento da firme vontade do Governador de ver implantada a 
ACOMINAS). 

No caso de prevalecer a segunda opção, a prioridade da 
Usina 2 ficaria então com a CSN, que, inclusive, jâ dispõe de ârea na 
região de Itaguaí, desapropriada por decreto presidencial e onde a 
Siderúrgica Nacional deve estar investindo alguns milhões de cru
zeiros para conseguir desocupâ-la, Como, por outro lado, os problé~· •·. 
mas em Volta Redonda são muitos, não faltam os que dizem que a 
COSI PA terá a prioridade para a Usina 2. 

Boletim Cambial (3-4/9/76) 

A AGONIA DE VOLTA REDONDA 

O General Alfredo Américo da Silva, Presidente da 
SIDERBRÃS, holding que congrega as empresas siderúrgicas 
estatais, e ex-Presidente da Companhia Siderúrgica Nacional, no· 
meado pelo Presidente Costa e Silva e no cargo até hã cerca de três 
anos, prometeu para segunda-feira uma nota explicativa da difícil 
situação a que chegou Volta Redonda. Na mesma data realizar-se-á 
a assembléia geral para eleição de quatro novos diretores, cujos 
nomes estão ainda em segredo. A crise da Siderúrgica com reflexos 
cm outros empreendimentos e sérios prejuízos causados pela atitude 
do Banco Mundial, não atingiu a USIMINAS, que reúne capitais ja
poneses aos do Estado. Sob o título "A agonia de Volta Redonda", 
publicamos na página 5 um artigo do jornalista e economista E. 
Sinurs Pereira. Na foto, aspecto de um desenfornamento de coque. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Esgotada a ·lista 
U~' I lr:IUOrCS inscritOS, 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente Sessão, 
dcsi)!nanuo para a extraordinâria a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 
nrinull•s. a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-I-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 96, de 
1976 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 729, de 1976), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Mococa (SP) a elevar o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n9 730, de 1976, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridi· 

cidade. 

-2-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 97, de 
1976 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 731, de 1976), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
ltapeva (SP) a elevar em CrS 9.339.100,00 (nove milhões, trezentos e 
trinta e nove mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consoli
dada, tendo 

PARECER, sob llq 732, de 1976, da Comissão: 
-de (.onstituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridi-

cidade. · 
-3-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 98, de 
1976 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 733, de 1976), que autoriza ·a Prefeitura Municipal de 
Macedõnia, Estado de São Paulo, a elevar o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECER, sob n9 734, de 1976, da Comiss'ão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridi

cidade .. 
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Estâ encerrada a 

Sessão. 
(Levanta-se a Sessão às 18 horas e 25 minutos.) 

ATA DA 164• SESSÃO, EM 22 DE SETEMBRO DE 1976 
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
PRESIDtNCIA DO SR. MAGALHÃES PINTO 

Às Is horas c 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 

Evandro Carreira- José Esteves- José Lindoso- Cattete Pi
nheiro- Henrique de La Rocque- Petrõnio Portella- Mauro Be
ncviues - Vir)!iliu Távora- Wilson Gonçalves- Agenor Maria
Dirwrre Mar11- Jcssé Freire- Ruy Carneiro- Arnon de Mello
Te•H•111in Vilela- Augusto Franco- Gilvan Rocha- Heitor Dias 
- I w1 Vi:nw - Ruy Santos - Dirceu Cardoso - Roberto Sa
ltrrnino- Vasconcelos Torres- Benjamim Farah- Danton Jobim 
·- Nclsnn Carneiro- Gustavo Capanema -Itamar Franco- Ma
)!alh:ks Pinto - Franco Montoro - Otto Lehmann - Benedito 
l;crrcira - Lúzaro Barboza- ltalívio Coelho- Saldanha Derzi
I .. cite Chaves- Lcnoir Yargas- Otair Becker- Paulo Brossard. 

O Slt I'RI::SIDENTE (Magalhães Pinto)- A lista de presença 
<~cus<~ o comparecimento de 39 Srs. Senadores. Havendo número 
rcsimcnt:rl. ucclaro <tberta a Sessão. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Paulo Brossard, ·para uma 
breve comunicação. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- SP. Para uma comunica· 
cão. s~m r~visào do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Na s~ssão de 29 de junho fiz algumas observações acerca da potr
tica oficial do p~tróleo e seus derivados, comentando declarações do 

Ministro das Minas e Energia, publicadas em O Estado de S. Paulo, 
segundo as quais dizia S. Ex• que, por intermédio do Imposto Único 
Sobre Combustíveis, foram transferidos para obras de melhorias dos 
sistemas viários e, principalmente, ao incremento dos transportes 
coletivos, ainda deficientes, lO bilhões de cruzeiros. O jornal informa
va ainda que, segundo mencionado Ministro, os aumentos da 
gasolina afetam, apenas, os usuários de veículos individuais, que po
dem amortizar, facilmente, os reajustes, mas beneficiam a grande 
maioria da população brasileira, que passa a ter melhores condições 
de tmnsportes. Essas'declaracões vinham como "ministeriais". 

Daqui, Sr. Presidente, formulei algumas indagações relativas a 
essa transferência dos I O bilhões de cruzeiros, como, quando e em 
que medida, inclusive geograficamente, esses 10 bilhões de cruzeiros 
foram gastos. O Líder do Governo, em apart,e, prometeu-me infor
mações, e essas foram prestadas na tarde de ontem, jâ ao fim da 
sessão. Somente hoje, no entanto, chegaram-me às mãos os 
documentos aludidos da tribuna pelo ilustre porta-voz do Governo 
nesta Casa. 

Pretendia eu examinar o assunto com algum vagar, como ainda 
pretendo, mas quero, desde logo, Sr. Presidente, declarar ao Senado 
que as informações não informam absolutamente nada. Em primeiro 
lugar, põe em dúvida a verba de dez bilhões. e um funcionário do 
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Ministério que está pondo em dúvida a palavra do Ministro e não a 
minha, Sr. Presidente. De início fala numa estimativa de dezessete 
bilhões. Entretanto, este montante de dez bilhões de cruzeiros não 
resultou de imaginação minha, mas de uma declaração atribuída ao 
Ministro, sendo que não era uma atribuição vaga, genérica. Mas, os 
trechos que li no Senado vinham entre aspas, como se fossem declara
ções exatas, textuais. E não fica nisso; diz, mais adiante, a respeito 
exatamente do assunto: "Que grau de confiabilidade merece uma 
indicação cuja fonte se desconhece"? 

De duas uma: ou essas declarações do Ministro são do Ministro. 
ou não são. Se tivesse, na informação. declarado: "As declarações 
atribuídas ao Ministro não pertencem a S. Ex•" o assunto estaria 
liquidado. Não teria mais razão de ser. Mas não nega; levanta uma 
dúvida. Não nega, mas também não afirma, apenas levanta o proble
ma. 

Prossegue: 

"Finalmente, pensamos nós, o de que precisa S. Ex• o Se
nador Paulo Brossard, não encontra eco no Ministério das 
Minas e Energia, mas no Ministério da Fazbnda que, através 
da Secretaria da Receita Federal deve fornecer o montante 
em foco e em que período fez a mencionada arrecadação de 
10 bilhões de cruzeiros. Em seguida, de posse do verdadeiro 
montante arrecadado, poderá conseguir no Tribunal de 
Contas da União as "Prestações de Contas" aprovadas ou 
glosadas por aquele Egrégio Tribunal, das Entidades 
Públicas beneficiadas legalmente pelo referido tributo ou tri
butos." 

Por ora, Sr. Presidente, só queriá dizer isso: as informações, 
ontem enunciadas, e que hoje recebi não respondem às indagações 
por mim formuladas. Ontem, ao agradecer as informações, pensei 
que realmente fossem informações que informavam; mas não. Não 
informam coisa alguma. Assim, para não fique pendente essa 
questão, quero, desde logo, deixar isso registrado, prometendo 
voltar à tribuna, oportunamente, para discutir o assunto. Acredito, 
até, que S. Ex•, o nobre Senador Líder do Governo, que foi o porta
dor das informações, não se deteve sobre elas, limitando-se a passar 
às mãos da taquigrafia, passar às minhas mãos. Não chegou real
mente a examinar o conteúdo. Penso assim. 

Era isso, Sr. Presidente, que queria deixar registrado: informa
ções que nada informam, absolutamente nada. Mais tarde voltarei 
ao exame do assunto. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Sobre a mesa proje
to de lei que será lido pelo Sr. 19-Secretãrio. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 241, DE 1976 

Revoga a Lei n9 5;453, de 14 de junho de 1968, e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 É revogada, a partir de 19 de janeiro de 1977, a Lei n9 
5.453, de 14 de junho de 1968, instituidora do sistema dê sublegeil
das nas eleições para Governador de Estado e Prefeito Municipal. 

Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Justificação 

Tem sido tentada, nas últimas Sessões Legislativas, por iniciati
va de senadores e deputados federais, a supressão da sublegenda na 
legislação eleitoral brasileira. 

Lamentavelmente, porém, nenhum projeto logrou acolhida, até 
hoje, mantendo-se inalterada, nesse tocante, a Lei n9 5.453, de 14 de 
junho de 1968, instituidora daquele sistema, que vem sendo apon
tado como responsável pela desagregação das hostes partidárias, 
uma vc::t que, em cudu pleito, correligionários se degladiarn, numa 

radicalização altamente prejudicial à unidade e à harmonia que de
vem caracterizar o trabalho de nossas agremiações. 

A sublegenda foi utilizada, apenas, nos pleitos municipais pois 
em 1970 a 1974 a escolha de Governadores processou-se indireta
mente, com a expressa indicação de um único aspirante ao elevado 
posto. 

Mesmo no âmbito restrito de cada comuna a luta interna entre 
adeptos de um partido assume proporções reconhecidamente malé
ficas, suscitando pendências rumorosas nas quais se envolvem, de 
forma inevitável, as próprias cúpulas dirigentes. 

Em 1978, porém, a sublegenda poderá ser usada nas eleições 
para Governador de Estado, que se processarão pelo voto direto, na 
conformidade do que preceitua explicitamente a Carta Magna vigo
rante. 

Pode-se, desde já, avaliar a extensão do fracionarnento das filei
ras de cada grémio político, atingidas por uma disputa de maior 
amplitude na qual se empenharão acirradamente todos os escalões 
partidários. 

A experiência recolhida das batalhas eleitorais nos municípios 
bem que poderia significar argumento bastante para justificar a extin
ção da sublegenda nos prélios estaduais, antes mesmo de ser ela efeti
vamente aplicada em 1978. 

1:: de esperar, por isso que, com razoável antecipação, seja modi
ficada a legislação pertinente, para propiciar, pelo sentido de unida
de que se busca alcançar, a almejada autenticidade dos dois partidos 
que atuam na vida política do País. 

Sala das Sessões, em 22 de setembro de 1976. - Mauro Bene
vides. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N95,453, DE 14 DE JUNHO DE 1968 . 

Insdtul o sistema de sublegendu, e d' outras providências. 

(À Comissão de Constituição e Justiça.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - O projeto 
lido será publicado e remetido à comissão permanente. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 19-
Secretário. · 

~ lido o seguinte 

REQUERIMENTO N9 492, DE 1976 

O Senador infra-assinado, com fundamento no art. 233 
do Regimento Interno em vigor, requer a Vossa Excelência a 
inserção nos Anais do Senado Federal, do Editorial do jornal 
Tribunal do Ceará, de Fortaleza, intitulado "Recursos para o 
Nordeste", no qual são feitas oportunas considerações con
trárias à alteração introduzida na Política de Incentivos Fis
cais, pdo Decreto-Lei n91.478, de 26 de agosto de 1976. 

Sala das Sessões, em 22 de setembro de 1976.- Mauro 
Benevides. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - O requerimento 
lido será submetido ao exame da Comissão Diretora. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto):.... Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 
96, de 1976 (apresentado pela Comissão de Economia corno 
conclusão de seu Parecer n9 729, de 1976), que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Mococa (SP) a elevar o montante de 
sua divida consolidada, tendo 

PARECER, sob nY 730, de 1976, da Comissão: 
- de Constltulçiio e J ustlc;a, pela constitucionalidade c 

juridicidade. 
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Em discussão o projeto. 
Se nenhum áos Srs. Senadores desejar usar da palavra, vou 

encerrar a discussão. (Pausa.) 
Estâ encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redução. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item :Z: 
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 

97, de 1976 (apresentado pela Comissão de Economia como 
conclusão de seu Parecer n9 731, de 1976), que autoriza aPre
feitura Municipal de ltapcva (SP) a elevar em 
CrS 9.339.100,00 (nove milhões, trezentos c trinta c nove mil 
e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

·PARECER, sob n9732, de 1976, da Comissão: 
. - de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade. 
Em discussão o projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, vou en-

cerrar a discussão. (Pausa.) 
Estâ encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 3: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 
98, de 1976 (apresentado pela Comissão de Economia como 
conclusão de seu Parecer n9 733, de 1976), que autoriza a Pre
feitura Municipal de Maccdônia, Estado de São Paulo, a 
elevar o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n9 734, de 1976, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c 

juridicidade. 
Em discussão o projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, vou en-

cerrar a discussão. (Pausa.) 
Estâ encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa~) 

Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Esgotada a matéria 
constante da Ordem do Dia. 

Sobre a mesa, as redações finais dos Projetes de Resolução n9 
96, 97 e 98, de 1976, aprovados na Ordem do Dia da presente Sessão 
e que, nos termos do parágrafo único do art. 355 do Regimento In
terno, se não houver objeção do Plenário, serão lidas pelo Sr )9-Sc
cretário. (Pausa.) 

São lidas as seguintes 

PARECER N9790, DE 1976 
Da Comissão de Redação 

Redac;ão final do Projeto de Resolução n9 96, de 1976. 

Relator: Senador Otto Lehmann 
A Comissão apresenta a redação final do. Projeto de Resolução 

n9 96, de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de Mococa (SP) a 
elevar o montante de sua dívida consolidada. 

Saiu dus Comissões, 22 de setembro de 1976. - Danton Joblm, 
Presidente- Otto Lehmann, Relator- Vlrgnto Talvora. 

ANEXO AO PARECER N9 790, DE 1976 

Redac;ão final do Projeto de Resolução n9 96, de 1976. 

Faço saber,qu,e.o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 
42, inciso VI, da Constituição, e eu , Presidente, promul-
go a seguinte 

· RESOLUÇÃO N9 , DE 1976 

Autoriza a Preréitura Municipal de Mococa, Estado de 
São Paulo, a elevar em CrS 3.400.000,00 (três milhões e qu'a~ 
trocentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 f: a Prefeitura Municipal de Mococa, Estado de São 
Paulo, autorizada a elevar, temporariamente, o parâmetro fixado 
pelo item 11 do art. 29 da Resolução n9 62, de 1975, do Senado Fe
deral, a fim de que possa contratar empréstimo, junto ao Banco do 
B~asil S.A., por conta do Fundo de Desenvolvimento Urbano 
(FDU), no valor de Cr$ 3.400.000,00 (três milhões e quatrocentos 
mil cruzeiros), destinado ao financiamento de. serviços de pavi
mentação asfâltica e obras complementares a serem. executados em 
vias públicas daquela municipalidade. 

ção. 
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publica-

PARECER N9 791, DE 1976 
Da Comissão de Redação ' 

Redação.final do Projeto de Resolução n9 ,97, de 1976. 

Relator: Senador Otto Lehmann 

A Comissão apresenta a redução final do Projeto de Resolução 
n9 97, de 1976, 'que autoriza a Prefeitura Municipal de ltapeva-SP a 
elevar, em CrS 9.339.100,00 (nove milhÕes, trezentos e trinta e nove. 
mil e cem cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada.· 

Sala das Comissões, em 22 de setembro de 1976. - Danton 
Jobim, Presidente - Otto Lehmann, Relator - VirgRio Távora -
José Lindoso. . 

ANEXO AOAPARECER N9 79l,.DE 1976. 

Redação final do Projeto de Resolução n9 97, de 1976. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do 
art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, -· -· ------
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N9 • DEl976 

Autoriza a Prefeitura Municipal de ltapeva, Estado de 
São Paulo, a elevar, em Cai 9.339.100,00 (nove milhões, 
trezentos e trinta e nove mil e cem cruzeiros), o montante de 
sua dfvlda consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 ~ a Prefeitura Municipal d~ Itapeva, Estado de São 
Paulo, autorizada a elevar, temporariamente, os parâmetros fixados 
pelos itens I, 11 e III do art. 29 da Resolução n9 62, de 1975, do 
Senado Federal, a fim de que possa realizar uma operação de crédito 
no valor de CrS 9.339.100,00 (nove milhões, trezentos e trinta e nove 
mil e cem cruzeiros), junto ao Banco do Brasil S.A., por conta do 
Fundo de Desenvolvimento Urbano (FDU), destinado ao financia
mento dos serviços de pavimentação asfâltica a serem executados em 
vias públicas daquela localidade, 

, Art. 2Y Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi
cuçilo. 
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PARECER N9 792, DE 1976 
Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução n9 98, de 1976. 

Relator: Senador Virgilio Távora 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução 
n9 98, de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Macedônia (SP) a elevar o montante de sua dívida consolidada. 

Sala das Comissões, cm 22 de setembro de 1976. - Danton 
Jobim, Presidente - VirgRio Távora, Relator - Otto Lehmann -
José Lindoso. 

ANEXO AO PARECER N9 792, DE 1976 

Redação final do.Projeto de Resolução n9 98, de 1976. 

Faço saber que o Senado Federal, aprovou, nos termos do 
art. 42, inciso VI, da Constituição, c cu, -------
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃQN9 , DE 1976 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Macedônia, Estado de 
São·· Paulo, a etevar, em CrS 1.468.500,00 (um milhão, 
quatrocentos e sessenta e oito mil e quinhentos cruzeiros), o 
montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 ~ a Prefeitura Municiplfl de Maccdônia, Estado de 
São Paulo, autorizada a elevar, temporariamente, os parâmetros 
fixados pelos itens I, 11 e III do art. 29 da Resoluçijo n9 62, de 1975, 
do Senado Federal, a fim de ·contratar empréstimo, junto à Caixa 
Econômica do Estado de São Paulo S.A., no valor de 
CrS 1.468.500,00 (um milhão, quatrocentos c sessenta c oito mil e 
quinhentos cruzeiros) destinado ao financiamento dos serviços de 
pavimentação asfáltica a serem cxccütados em vias públicas daquela 
localidade. 

Art. 29 Esta Resolução entra cm vigor na data de sua publi
cação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- As redações tinais 
lidas vão à publicação. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. J9.Secretâ-
rio. 

São lidos e aprovados os seguintes: 

REQUERIMENTO N9493, DE 1976 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro 
dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da reda
ção final do Projeto de Resolução n9 96, de 1976. 

Sala das Sessões, em 22 de setembro de 1976.- Ruy Santos. 

REQUERIMENTO N9 494, DE 1976 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro 
dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da rcda. 
ção final do Projeto de Resolução n9 97, de 1976. 

Sala das Sessões, cm 22 de setembro de 1976. - Ruy Santos. 

REQUERIMENTO N9495, DE 1976 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro 
dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da reda
çilo final do Projeto de Resolução n9 98, de 1976. 

Sala das Sessões, cm 22 de setembro de 1976. - Ruy Santos. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Aprovados os re
querimentos, passa-se à imediata apreciação das redaçõcs finais 
anteriormente lidas. 

Em discussão a rcdaçilo final do Projeto de Resolução n9 96, de 
1976. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Passa-se, agora, à 
apreciação da redação final do Projeto de Resolução n9 97, éle 1976, 
anteriormente lida. 

Em discussão a redação final. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, encerra-

rei a discussão. (Pausa.) 
Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Vai-se passar, 
nesta oportunidade, à apreciação da redação final do Projeto de 
Resolução n9 98; 1976. 

Em discussão a redação final anteriormente lida (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Nada mais ha
vendo a tratar, vou encerrar a Sessão, designando para a ordinária 
de amanhã, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 443, de 1976, do 
Senho~ Senador Nelson Carneiro, solicitando a transcrição, nos 
anais do Senado Federal, do artigo do Jornalista Carlos Castello 
Branco, sob o título "Para Frente mas Devagar", publicado no · 
Jornal do Brasil de 16 de setembro de 1976. 

-2-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 477, de 1976, do 
Senhor Senador Nelson Carneiro, solicitando seja anexado aos 
Projetas de Lei da Câmara n9s 29 e 63, de 1976, e aos Projetas de Lei 
do Senado n9s 173 e 229, de 1975, 24, 39 e 197, de 1976, que jâ 
tramitam em conjunto, o de n9 149, de 1976, do Senhor Senador Vas
concelos Torres, que dispõe sobre a concessão de gratificação de ris
co de vida aos Trabalhadores na Construção Civil. 

-3-

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 
65, de 1976, do Senhor Senador ltalivio Coelho, que dá nova redação 
ao§ 39 do art. 367 da Lei n94.737, de 15 de julho de 1965 (Código 
Eleitoral), alterada pela Lei n9 4.961, de 4 de maio de 1966, tendo 

PARECER, sob n9 692, de 1976, da Comissão: 
-de Redação, oferecendo a redação do vencido. 

-4-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei i:lo Senado 
n9 185, de 1975, do Senhor Senador José Sarncy, que altera a rcda
çilo dos arts. li e 143 c revoga dispositivos da Consolidação das Leis 

-
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do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n9 5.452, de 19 de maio de 
1943, tendo 

PARECERES, sob n9s 501,502 e 503, de 1976, das Comissões: 
- de Constituição e .Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade; 
-de Legislação Social, favorável; e 
-de Finanças, favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Estâ encerr\lda a 
Sessão. (Levanta-se às /8 horas e 55 minutos .. 

CONSULTORIA JURIDICA 
PARECER N949f76 

DA CONSULTORIA JURIDICA sobre o Requerimento 
de João Carlos Gomes, solicitando seu aproveitamento na 
Categoria Funcional de Técnico em Comunicação Social. 

João Carlos Gomes, Assistente de Plenários, Classe "C", 
solicita seu aproveitamento na Categoria Funcional de Técnico em 
Comunicação Social. 

2. O Processo foi devidamente informado pela Subsecretaria de 
Pessoal. 

3. O Senhor Diretor-Geral, cumprindo despacho do Gabinete 
do Presidente do Senado Federal, encaminhou o Requerimento a es
ta Consultaria Jurídica, para parecer. 

Preliminarmente 

São inverídicas, injuriosas e sem qualquer fundamento as alega
ções do Postulante, de que não hã seleção interna visando o acesso 
dos .funcionários a outras Categorias Funcionais, e de que o provi
mento de pessoal em melhores cargos é feito através de pedidos de 
autoridades influentes. 

Suas afirmações, levianas e impertinentes, foram, aliâs, devida
me,nte contestadas na Informação do Chefe da Seção de Instrução 
Processual da Subsecretaria de Pessoal, que assim as pulveriza: 

a) o preenchimento dos claros da lotação ideal fixada para a 
Categoria Funcional de Técnico em Comunicação Social foi feito 
com inteira obediência aos princípios legais vigentes; 

b) nessa .Categoria foram enquadrados, mediante transforma
ção, nos termos do parágrafo único do artigo 39, da Lei n9 5.921, de 
19-9-73, os empregos .então existentes de Redator, Revisor, Redator 
Auxiliar, Redator Pesquisador e Redator Pesquisador Auxiliar, cu
jos ocupantes fossem portadores de diploma de nível superior, bem 
assim o emprego de jornalista, desde que os respectivos ocupantes 
possuíssem Carteira de Jornalista do Serviço Público ou de Jornalis
ta Profissional; 

c) todos os servidores enquadrados nas Categorias Funcionais 
do Grupo Outras Atividades de Nível Superior submeteram-se, 
previamente, a provas de desempenho funcional; e 

d) a Comissão Diretora, ao determinar a criação do Quadro de 
Pessoal C.L.T ., também determinou que se procedesse, antes desse 
enquadramento, à realização de provas internas de seleção, quando 
foi criada, com tal objctivo, a COREGE. 

Desse modo, o pedido feito pelo Postulante ao eminente Senhor 
Presidente da Câmara dos Deputados, contém informações inverídi
cas. 

Mérito 

O fundamento do pleiteado pelo Requerente consiste em sua 
condição de aluno do segundo período do Curso de Comunicação 
Social. 

Procede? Vejamos. 
A Resolução n9 45, de 1973, que disciplina o assunto, assim esta

belece: 

"Art. (9 O Grupo- Outras Atividades de Nível Supe
rior, designado pelo Código SF-NS-900, compreende Catego
rias Funcionais integrantes de cargos de provimento cfetivo, 
a que silo inerentes atividades compreendidas nus áreas bio-

médica, de ciências e tecnologia e de ciências humanas, so
ciais, letras e artes, para cujo desempenho é exigido o diploma 
de curso superior de ensino ou habilitação legal equivalente. 

.................................. ··················· 
Art. 39 O Grupo-Outras Atividades de Nível Superior é 

constituído pelas Categorias Funcionais abaixo indicadas, 
distribuídas as classes respectivas pela escala de níveis, na for
mado anexo: 
···~ •••••••••••• o • o ••••••••••••• o •• o •••••••••• o • o • o •• o o 

Código SF-NS-931- Técnico cm Comunicação Social; 

Art. 49 Poderão integrar as Categorias Funcionais de 
que trata o artigo anterior, mediante transposição, os cargos 
atuais, vagos e ocupados, cujas atividades guardem correla
ção com as indicadas no art. 19 desta Resolução, observadas 
as respectivas especialidades, de acordo com o seguinte crité
rio: 

XIII - Na Categoria Funcional de Técnico em Co
municação Social, os de Redator e Revisor, .tão enquadrados 
no Grupo-Atividades de Apoio Legislativo. 

Art. 59 Os cargos ·ocupados serão transformados ou 
transpostos mediante inclusão dos respectivos ocupantes nas 
correspondentes Categorias Funcionais, do maior para o me
nor nível, nos limites da lotação estabelecida para cada área 
de especialidade, por ordem rigorosa de classificação dos 
habilitados no processo seletivo a que se refere o art. 79 desta 
Resolução. 

Art. 89 Ressalvado o disposto nos .artigos 99 e ll desta 
Resolução, o ingresso nas Categorias Funcionais do Grupo 
Outras Atividades de Nível Superior far-se-á, na classe 
inicial, mediante concurso público, em que se verificarão as 
qualificações essenciais exigidas, nas respectivas .especifica
ções, para o desempenho das atividades inerentes à classe. 

Parágrafo único. Somente poderá inscrever-se no con
curso público, quem possuir: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••••• o. 

III - diploma de curso superior de Comunicação ou 
Jornalismo, para a Categoria Funcional de Técnico cm Co
municação Social, observada a respectiva especialidade." 

Ora, a simples confrontação dos dispositivos citados e a própria 
confissão do Postulante, de que está fazendo o segundo período do 
curso de Comunicação Social, vale como um sinal vermelho a vedar 
a sua pretensão. 

Sim, pois não possuindo escolaridade superior, está, automatica
mente, incapacitado para o que pleiteia. 

Ao contrârio do que afirma o Postulante, o processo de seleção, 
para efeito de posicionamento do servidor no quadro burocrático, é 
norma habitualmente seguida no Senado, e, precisamente porque se 
faz essa seleção, é que não se pode acolher a sua pretensão, por desca
bida e ilegal. 

Não tendo, à ocasião adequada, sido enquadrado na Categoria 
Funcional de Técnico em Comunicação Social porque lhe faltavam, 
para tanto, os necessârios requisitos, e a devida condição, não pode 
sê-lo também agora, eis que teria que se obedecer, no caso, aos 
preceitos legais citados, obstáculos intransponíveis à pretensão em 
causa. 

4. Como se vê, o Requc:rentc, segundo suas próprias revela
ções, ingressou nesta Casa através de pedido de uma "autoridade 
influente", mas isso não constitui regra nem pode servir de esteio a 
novas postulações de sua parte. 

Seu pedido, sem suporte legal, merece ser indeferido, e neste sen
tido opinamos. 

Brasília, 21 de setembro de 1976 - Paulo Nunes Augusto de 
Figueiredo, Consultor Jurídico. 
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MISA 

Presidente: 39~ecretório: 

LIDUANÇl DA· AIINA 
IDAMAIOIIA 

llder 
Mogolhlles Pinto IAR~NA-MGI Lourlvol Baptista IARENA-SEI ·J'etr6nio Portello 

Vlce-líderes 

19. Vlce-Presldente: 
Wilson Gonçalves IARtNA-CEI 

49-Secretórlo: 

Eurico Rezende 
Jorbos Passarinho 

José llndoso 
Maltas Leilo 

Lenolr Vorgos IARENA-~CI 

Oslres T elxelrCI 
··RuySantos 

Saldanha Derzl 
Vlrglllo Távora 29-VIce·Ptes!dente: 

a-njomlm Foro h IMDB-IUI 

19-Secrlltárlo: 
Dlnorte Mariz IARENA-RNI 

LIDIIANÇA DO MDI 
IDAMINOIIA 

Suplerites de SecretóriOS: 

29-Secretárlo: 
Marcos frelre IMDB-PEI 

Ruy Carneiro IMDB-PBI 
Renato Franco IARENA-P.AI 

Alexandre Costa (ARENA-MA) 
Mendes Canal e IARENA-MTI 

Líder 
Franco Montara 

V ice-Líderes 
Mouro Benevldes 
Roberto Soturnino 

Itamar Franco 
Evondro Carreira 

COMIUOU 

Dlretor: José Soares de Oliveira Filho 

Local. Anexo 11- Térreo 

Telefones:23·6244 e 25·8505- Ramais 193 e 257 

A) IIIYIÇO DI COMISSOU PIIMANINTU 

Chefe: Claúdlo Corlos Rodrtgues Costa 

Local: Anexo 11- Térreo 

Telefone: 25·8505- Ramais301 e 313 

ICOMISSlO DI AGIICULTUIA -(CA) 
17Mel!lbrosl 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Orestes Quércla 

• Vi ce-Presidente: Benedito Ferreira 

·ntular•• 

1. Vasconcelos Torres 

2. Paulo Guerra 

3. Benedito Ferreira 

4. ltallvlo Coelho 

S. Mendes Canal• 

1. Agenor Maria 

2. Orestes Quércla 

luplante1 
ARENA 

1. Altevlrleol 

2. Otair 8ecker 

3. Renato Franco 

MDB 

1. Adalberto Sena 
2. Amoral PelxolO 

Assistente: Marcus Vinicius Goulart Gonzaga - Ramal 706 

Reunl6es: Quartas.folras,lls 10.30 horas. 

Local: Sala "Ep:tàc:o l"essoa"- Anexo li -Ramal 61 5 

COMISSlO DI ASSUNTOS IIGIONAIS- (CAl) 
17 Membrosl 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Cattete Pinheiro 
Vice·Presldente: 11genor Maria 

I. Cattete Pinheiro 
2i José Guiomard 
3. T eot6niÇ) Vilela 
4. Renato Franco 
S. José Esteves 

ARENA 

MDB 

Sulllant•• 

1. Saldanha Derzl 
2. José Sarney,. 
3. Benedito Ferreira 

1. Agenor Maria 1 'Evelósio Vleira 
2. Evandro Carreira 2. Gllvan Rocha 

Assistente: Lllda Ferreira da Rocha- Ramal312. 
Reuniões: Terças-felras,lls 10:0\l horas. 
Local: Sala "Epitácio Pessoo"- Anexo 11 - Ramal61 S. 

COMISSlO DI CONSTITUIÇlO I JUS~- (CCJ) 
113 Membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Accloly Filho 
19-VIce-Pr,sldente: Gustavo Copanemó 

~-VIce-Presldente: Paulo Brossard 

Titulara• 

1. Accla1y Filho 
2. Josá Sarnéy 
3. Josá Llndoso 
t Helvfdlo Nunes 
S. llallvlo Coelho 
6. Eurico Rezende 
7. "Gustavo Capanema 
8: lieltar Dias 

· 9. Henrique ,:lo lo Rocque 

1. Dirceu Card.aso 
2. L~lte Chaves 
3. Nelson Carneiro 
4. Paulo Brossard' 

ARENA 

MDB 

Suf.Í•nt•• 
1. Mal!Os Leilo 
2. Oito lehmonn 
3. Petr6nlo Portella 
.t. Renato franco 
5. Oslres T elxelra 

I. Franco, Montoro 
2. Mauro Benevldes 

Assistente: Maria H.elena Buena Branoilo- Ramal305. 
ReuniOet: Quartas-Ielras, ~s 1Q:OQ hQras 
'Local: Sala "Clóvis Beviláqua"- Anexo .11 -Ramal 62'~. 

I 

I 
! 
i 
~ .... 
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COMISSlO DO DISTIITO FI!DIIAL - (CDF) 
.III Membros! 

Titulare a 

I. Helvídio Nunes 

2. Eurico Rezende 

3. Renato Franco 

4. Osires T eixeirr 

5. Saldanha Oerzi 

6. Heitor Oios 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Heitor Dias 

Vice-Presidente: Adalberto Sena 

Supllntll 
ARENA 

I. Augusto Franco 

2. Luiz Cavalcante 

3. José Lindoso 

4, Virgílio T ávoro 

7. Henrique de La Rocque 

8. Otoir Becker 

I. Adalberto Sena 

2. Lázaro Borbozo 

3. Ruy Carneiro 

MDB 

I. Evondro Correir11. 

2. Nelson Carneiro 

Assistente: Ronoldo Pacheco de Oliveira - Romal306. 

Reuniões: Quintas-feiras, às 9:00 horas. 
I 

Local: Solo "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais621 e 716. 

COMISSlO DIICONOMIA- (CI) 
III Membros! 

Titular li 

I. Milton Cobrai 

2. Vasconcelos Torres 

3. Jessé Freire 

4. Luiz Cavalcante 

5. Arnon de Mello 

6. Jarbas Passarinho 

7. Paulo Guerra 

B. Renata Franco 

I. Franco Montoro 

2. Orestes Quérclo 

3. Roberto Soturnino 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Milton Cabral 

Vice-Presidente: Renato Franco 

ARENA 

MOB 

Suplent11 

I. Benedito Ferreira 

2. Augusta Franco 

3. Ruy Santos 

4. Conete Pinheiro 

5. Helvídio Nunes 

I. Agenor Maria 

2. Amoral Peixoto 

Assistente: Daniel Reis de Souza - Ram~ 675. 

Rounh5es: Quartos-loiras, às 10:00 horas. 

local: Sala "Epitácia·Pessoo"-,. Anexo 11- Rama16l5. 

L .. _ 

COMISSlO DIIDUCAÇlO ICULTUIA- (CIC) 

19 Membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Torso Outra 

Vice-Presidenter Henrique de La Rocque 

Tltular11 Suplente• 
ARENA 

I, Tarso Outra 
.t.rnon de Mello 

2. Gustavo Capanemo t. Helvldio Nunes 
3. João Calmon 

3. Joié Sarney 
4. Henrique de La Rocque 4. Ruy Santos 
5. Mendes Canele 
·6. 'Oito Lehmonn 

MOB 
I. Evelásio Vieira I. Franco Montoro 
2. Paulo Brossard 2. Itamar Franco 
3. Adalberto Seno 

Assistente: Cleide Maria B. F. Cruz- Romal598. 

Reuniões: Quintos-feiras, às 10:00 horas. 

Local: Sala "CI6vis Bevll6cquo" - Anexa 11- Romal623. 

COMISSlO DI FINANÇAS·- (CF) 
117 Membros! 

Tltular11 

I. Saldanha Derzl 

2. Benedito Ferreira 

3. Alexandre Casto 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Amoral Peixoto 

Vice-Presldente: Teotónio Vilela 

Supllntll 
ARENA 

I. Daniel Krieger 

2. José Gulomard 

3. José Sarney 
4. Fausto Costeio-Bronco 4. Heitor Dias 
5. Jessé Fleire 

6. Virgílio T óvora 

7. Mattos Leõo 

8. Tarso Outra 

9. Henrique de la Rocque 

10. Helvldio Nunes 

11. Teotónio Vilela 

12. Auy Santos 

I. Amoral Peixoto 

2. Leite Chaves 

3. Mauro Benevidts 

4. Roberto Saturnino 

5. Ruy Carneiro 

MDB 

5, Cattete Pinheiro 

6. Osires Teixeira 

I, Oanton Joblm 
2. Dirceu Cardoso 

3. Eveláslo Vieira 

Assistente: Marcus Viniclus Goulort Gonzaga - Ramal 303. 

Reuniões: Quintas-feiras, às 10:30. horas. 

Local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramols621 e 716. 
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COMISSlO DI LEGISLAÇlO SOCIAL- (CLS) 
17 Membros) 

Tltularea 

1. Mendes Cana I e 
2. Domício Gondim 
3. Jarbas Passarinho 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Nelson Carneiro 
Vice-Presidente: Jessé Freire 

Suplente.a 
ARENA 

I. Virgílio T óvoro 
2. Eurico Rezende 
3. Accioly Filho 

4. Henrique de la Rocque 
5. Jessé Freire 

MDB 
1. Franco Montare 1. Lázaro Barboza 

2. Nelson Carneiro 2. Ruy Carneiro 

Assistente: Daniel Reis de Souza- Ramal 675 
Reuniões: Quintas-feires. às li :00 horas. 
local: Sala "Clóvis Bevilacqua"- Anexo 11 - Ramal 623. 

COMISSAO DE MINAS E ENERGIA- (CME) 
17 Membros! 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: João Colmon 
V ice-Presidente: Domício Gondim 

Titulare a Suplente• 
ARENA 

I. Milton Cabral 1. Paulo Guerra 
2. Arnon de Mello 2. José Guiamord 

3. luiz Cavalcante 3. Virgílio T óvora 

4. Domicio Gondim 
5. João Calmon 

MDB 
I. Dirceu Cardoso I. Gilvan Rocha 

2. Itamar Franco 2. leite Chaves 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira -Remoi 306. 
Reuniões: Quintas-feiras. às 10:30 horas. 
local: Solo "Epitócio Pessoa"- Anexo 11- Ramal615. 

Titular•• 

I. José lindoso 
2. Renato Franco 
3. Otto Lehmann 

I. Donton Jobim 
2. Orestes Quércia 

COMISSAO DE REDAÇlO (CR) 
IS Membros! 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Donton Jobim 
Vice-Presidente: Renato Franco 

ARENA 

MDB 

Suplente• 

I. Virgílio T óvoro 
2. Mendes Canele 

I. Dirceu Cardoso 

Assistente: Mo ria Carmen Castro Souza - Ramal134. 
Reuniões: Quortas·feiras, às 11:00 horas. 
Local: Solo "Clóvis Bovilacqua"- Anexo 11- Ramal 623. 

COM.SSlO DI RILAÇOISIXTERIORIS- (CRI!) 
115 Membros! 

I. Daniel Krieger 
2. luiz Viana 
3. Virgílio Tóvoro 
4. Jessé Freir& 
5. Arnon de Mello 
6. Petr6nio Portella 
7. Saldanha Derzi 
8. José Sarney 
9. João Calmon 

10. Augusto Francc 

1. Danton Jobim 
2. Gilvon Rocha 
3. Itamar Franco 
4. leite O aves 
5. Mauro Benevides 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Daniel Krieger 
I9.Vice-Presidente: luiz Viana 

29-Vice-Presidente: Virgílio Tóvoro 

Suplentea 

ARENA 

I. Accioly Filho 
2. José lindoso 
3. Cattete Pinheiro 
4. Fousto Castelo-Branco 
5. Mendes Canele 
6. Helv:dio Nun~ 

'""' - MDB 

I. Nelson Carneiro 
2. Paulo Brossard 
3. Roberto Saturnino 

Assistente: Cândido Hippertt- Ramal 676. 
Reuniões: Quartas-feiras. às 10:30 horas. 
local: Sola "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716. 

Titulare a 

COMIS5l0 DI SAUDE- (CS) 
17 Membros! 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Fausto Castelo-Branco 
Vice-Presidente: Gilvan Rocha 

ARENA 

1. Fausto Castelo-Branco 1. Saldanha Derzi 

2. Cattete Pinheiro 
3. Ruy Santos 
4. Otoir Becker 
5. Altevir leal 

I, Adalberto Sena 
2. Gilvan Rocha 

MDB 

2. Mendes Canele 

I. Evandro Carreira 
2. Ruy Carneiro 

Assistente: lêda Ferreira da Rocha - Ramal 312. 
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas. 
local: Sala "Epitócla Pessoa"- Anexa 11- Ramol615. 
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COMI55l0 DISIGUR.ANÇA NACIONAL- (CSN) 
17Membrosl 

'ntulare• 

I. luiz Cavalcante 
2. José lindoso 
3. Virgílio T óvora 
4. José Guiomard 

COMPOSIÇÃO 
Presidente: José Guiomard 

Vice·Presidenle: Vasconcelos Torres 

Suplente• 
ARENA 

1. Jarbas Passarinho 
2. Henrique de Lo Racque 
3. Alexandre Costa 

5. Vasconcelos Torres 

I. Amoral Peixoto 
2. Adalberto Sena 

MDB 
1. Agenor Maria 
2. Orestes Quércia 

Assistente: LAdo Ferreira da Rocha- Ramal312. 
~eunh5es: Quartas. feiras, às 11:30 horas. 
local: Sola "Clóvis Bevilocquo"- Anexo 11 - Ramal 623. 

COMI55l0 DI SDVIÇO PIJILICO CIVIL- (CSPC) 
17 Membros! 

ntvlar•• 

I. Augusto franco 
2. Oito Lehmann 
3. Heitor Dias 
4. Accloly Filho 
5. tuiz Viana 

1. Itamar Franco 
2. Lázaro Barboza 

COMPOSIÇÃO 
Presidente: Lázaro Barbozo 

Vice·Presidente: Otto Lehmann 

ARENA 
Suplentea 

1. Maltas Leao 
2. Gustavo Coponema 
3. Alexandre Costa 

MDB 
1. Oanton Jou'"' 
2. Mauro Benevides 

Assistente: Sonia Ancirade Peixoto- Ramal 307 
Réuniões: Quinlos.feiras, às 10:00 horas. 
Local: Sala Epitácio Pessoa- Anexo 11- Ramal615 

COMISSlO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOIS 
E OBRAS PIJILICAS - (CT) 

17 Membros! 
COMPOSIÇÃO 

Presidente: Alexandre Costa 
Vice.Presidenle: luiz Cavalcante 

Titular•• Suplente• 
ARENA 

I. Alexandre Costa 1. Oito Lehmann 
2. Luiz Cavalcante 2. Mendes Canal e 
3. Benedito Ferreira 3. T eot6nio Vilela 
4. José Esteves 
5. Paulo Guerra 

MDB 
I. Evandro Carreira I. Lázaro Barboza 
2. Evelósio Vieira 2. Roberto Saturnino 

Assistente: Claudio Carlos R. Costa- Ramal 301. 
Reuniões: Quintas·feiras, às 11:00 horas. 
Local: Sala Rui Barbosa- Anexo 11 - Ramal621 

I) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ISPICIAIS 
I DIINQUIRITO 

ComiJJõea Temporária• 

Chefe: Ruth de Souza Castro. 
Local: Anexo 11- Térreo. 
Telefone: 25·8505- Remoi 303 
li ComissÓes Temporárias para Projetas do Congresso Nacional. 
21 Comissões Temporárias para Apreciação de Vetos. 
31 Comissões Especiais e de Inquérito, e 
41 Comissão Mista do Projeto de lei Orçamentário lar!. 90 do Regimento 
Comum!, 

Assistentes de Comissões: Horoldo Pereira Fernandes - Ramal 674, 
Ali eu de Oliveira - 67 4; Cleide Maria B.F. Cruz- Ramal 598; Mauro Lopes 

de Só- Rama1310 

SENADO l'ED!RAL 

SOBSBCI!BTARIA DE COIIISS~ES 

SERVIÇO DE COIIISS~ES l'EIUIANENUS 

HORAS TERÇA 

10:00 C,A,R. 

HORAS QUA!!rA 

c.c.J. 

10:00 

c.E. 

C.R.B. 

10:30 

c. A. 

ll:OO c.R. 

11:30 c.s.N. 

HOIW!IO DAS lll!UIIIOES DAS COIIISSOES PERIIANBNTES DO SENADO l'Et~~ 

PARA O ANO DE 1976 ' 

S. ·A L A ASSISTENTE HORAS QUINTA s A L AS 

EPITACIO PESSOA 
IJ!DA 09:00 C.D.P. 

ROY BARBOSA 

Ramal - 615 RamaiD • 621 8 7J.6' 

s .l L A s ·ASSISTENTE C.E.C 
CLOVIS BEVILACQUA 

10:00 
Romal - 623 

CLOVIS BEVILACQUA MARIA c.s.P.c. EPIT.(CIO PESSOA 
RAmol • 62 HEIJ!NA Ramal - 615 

EPIT.(CIO PESSOA 
C.P. Jl!JY BARBOSA 

DANIEL 
Ramal- 615 10:30 Romais - 621 • 7l6 

IIIIY BARBOSA 
cANmDO C.M.E. EPITACIO PESSOA 

RamaiB • 621 t 716 Ramal - 615 

EPITACIO PESSOA MARCUS 
C.L.S, CLOVIS BEVILACQUA 

Ramal - 615 VINICIUS Ramal - 623 

CLOVIS BEVIL.(CQUA MARIA ll:OO c.s. 
EPITACIO PESSOA 

Ramal - 623 CARME!t! Ramal - 615 

CLOVIS BEVILACQUA IJ!DA c.T. lllJY BARBOSA 
Ramal - 623 RIUilloiD - 621 • 716 

ASSISTENTE 

RONALDO 

CIJ!IDE 

SONIA 

MARCUS 

VINICIUS 

RONALDO 

DANIEL 

LEDA 

CLAUDIO 
COSTA 



i: 
I' 

~ 

REPÜBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção li 

ANO XXXI- N9lJ8 SEXTA-FEIRA, 24 DE SETEMBRO DE 1976 BRASILIA- DF 

~-------------SENADO FEDERAL--------------~ 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José 

de Magalhães Pinto, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N9 88, DE 1976 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Macedônia, Estado de São Paulo, a elevar em 
CrS 1.468.500,00 (hum milhão, quatrocentos e·sessenta e oito mil e quinhentos cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada 

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Macedônia, Estado de São Paulo, autorizada a elevar, temporaria
mente, os parâmetros fixados pelos itens I, II e III do art. 29 da Resolução n9 62, de 1975, do Senado 
Federal, a fim de contratar empréstimo, junto à Caixa Econômica do Estado de São Paulo S. A; no valor 
de CrS 1.468.500,00 (hum milhão, quatrocentos e sessenta e oito mil e quinhentos cruzeiros), destinado ao 
financiamento dos serviços de pavimentação asfáltica a serem executados em vias públicas daquela 
localidade. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 23 de setembro de 1976.- José de Magalhães Pinto, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José 
de Magalhães Pinto, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N9 89, DE 1976 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Itapeva, Estado de São Paulo, a elevar em 
CrS 9.339.100,00 (nove milhões, trezentos e trinta e nove mil e cem cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada. 

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de ltapeva, Estado de São Paulo, autorizada a elevar, temporaria
mente, os parâmetros fixados pelos itens I, II e III dó art. 29 da Resolução n9 62, de 1975, do Senado 
Federal, a fim de que possa realizar uma operação de crédito no valor de CrS 9.339.100,00 (nove milhões, 
trezentos e trinta e nove mil e cem cruzeiros) junto ao Banco do Brasil S. A., por conta do Fundo de Desen
volvimento Urbano (FDU), destinado ao financiamento dos serviços de pavimentação asfáltica a serem 
executados em vias públicas daquela localidade. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 23 de setembro de 1976.- Senador José de Magalhães Pinto, Presidente. 
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José 
de Magalhães Pinto, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N9 90, DE 1976 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Mococa, Estado de São Paulo, a elevar em 
Cr$ 3.400.000,00 (três milhões e quatrocentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida. 
consolidada. 

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Mococa, Estado ... de São Paulo, autorizada a elevar, temporaria
mente, o parâmetro fixado pelo item II do art. 29 da Resolução n9 62, de 1975, do Senado Federal, a fim de 
que possa contratar empréstimo, junto ao Banco do Brasil S.A., por conta do Fundo de Desenvolvimento 
Urbano (FDU), no valor de CrS 3.400.000,00 (três milhões e quatrocentos mil cruzeiros), destinado ao 
financiamento de serviços de pavimentação asfâltica e obras complementares a serem executados em vias 
públicas daquela municipalidade. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 23 de setembro de 1976.- Senador José de Magalhães Pinto, Presidente. 

SUMÁRIO 

1976 
1- ATA DA 165• SESSÃO, EM 23 DE SETEMBRO DE 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 
1.2.1- kequerimentos 

N9 496/76, de autoria do Sr. Senador Mauro Bcnevidcs, soli
citando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso 
proferido pelo Senador Danton Jobim, na solenidade levada a 
efeito pela Associação Brasileira de Imprensa, para realçar o 
transcurso do sesquicentenário do Senado Federal. · ' 

N9 497/76, do Sr. Senador Gustavo ~apancma, solicitando 
que os Projetas de Lei do Senado n9S 98 c 233/76, tenham trami
tação em conjunto. 

1.2.2- Comunicação 
-Do Sr. Senador Evandro Carreira, que se ausentará do 

Pais. 
1.2.3 - Discursos do Expediente 

SENADOR OTTO LEHMANN - Trabalhos desenvol
vidos no I Seminário Regional sobre o Idoso na Sociedade Brasi
leira, realizado de 21 a 26 de junho último na cidade de São 
Paulo. Medidas adotadas pelo Governo Federal de amparo à po
pulação idosa do País. 

SENADOR BENJAMIM FARAH- Apelo ao Governo do 
Estado do Rio de Janeiro, em favor de m.unicfpios_quc especifica, 
atingidos por fo.rtes enchentes. Encaminhando à Mesa, projeto 
de lei que dispõe sobre a isenção de correção monetária em finan
ciamentos imobiliários. sob regime de mutirão. 

SENADOR FRANCO MONTORO --'- Solicitando ao. 
Senhor Presidente da República, após considerações que faz, a rc~ 
tirada do prazó estabelecido no art. 51 da Constituição, para 
uma melhor apreciação do Projeto de Lei da Câmara n9 63/76, 
que dispõe sobre o seguro de acidentes do trabalho a cargo do 
lN PS, e dá outras providências. 

1 .2.4 - Çomunicação da Presidência 

-Convocação de Sessão Extraordinária do Senado Federal 
a reulizur-se hoje, às 18 horas c 30 minutos, com Ordem do Dia 
que designa.' 

1.2.5 - Leitura de projeto 

Projeto de Lei. do Senado n9 242/76, · de autoria do Sr. 
Senador Benjamim Farah, que dispõe sobre a isenção de 
correção monetária em financiamentos imobiliários, sob regime 
de "mutirão" e ou de população de baixa renda, e dâ outras pro
vidências. 

1.2.6- Oficio do Sr.I9-Secretârio da Câmara dos Deputados 

N9 388/76, solicitando retificações nos autógrafos do 
Projeto de Lei da Câmara n9 74/76 (n9 2.559-B/76, na Casa de 
origem), que dispõe sobre as sociedades por ações. 

1.2. 7 --: Comunicação da Presidência 

- Referente ao expediente anteriormente lido. 

1.3 -ORDEM DO DIA 

-Requerimento n9 443/76, do Sr. Senador .Nelson 
Carneiro, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Fe
deral, do artigo do jornalista Carlos Castello Branco, sob o título 
"Para Frente Mas Devagar", publicado no Jornal do Brasil de 16 
de setembro de 1976, Aprovado. 

-Requerimento n9 477/76, do Sr. Senador Nelson 
Carneiro, solicitando seja anexado aos Projetas de Lei da 
Câmara n9s 29 e 63/76, e aos Projetas de Lei do Senado n9s 173 ~ 
229, de 1975,24,39 c 197/76, qucjâ tramitam em conjunto, o de 
n9 149/76, do Sr. Senador Vasconcelos Torres, que dispõe sobre 
a concessão de gratifi~ão de risco de vida aos trabalhadores na 
construção civil, Aprovado. 

-Projeto de Lei do Senado n9 65/76, do Sr. Senado! 
Italivio Coelho, que dâ nova redaçlio ao parâgrafo terceiro do 
art. 367 da Lei n9 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Elei
toral), alterada pela Lei n9 4.961, de 4 de maio de 1966. Aprovado 
em segundo turno. À Câmara dos Deputados. 

-Projeto de Lei do Senado n9 185/75, do Sr. Senador José 
Sarney, que altera a redação dos arts. 11 c 143 c revoga dispo
sitivos da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo De
creto-Lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943. Discussão adiada para a, 
Scssil.o do dia 22 de outubro próximo, nos termos do Requeri
mento n9 49~/76. 

l 
1 

1 
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1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR DINARTE MARIZ- Transaçi!o havida entre 
órgãos oficiais e grupo empresarial, que no entender de S. Ex• 
seria danosa aos i.nteresses do País. 

SENADOR LÁZARO BARBOZA - Dcnímcia referente à 
utilização indevida de recursos financeiros do Sindicato Rural de 
Arraias-GO, para fins pol!ticos. 

SENADOR EVANDRO CARREIRA. - Irregularidades 
~ue estariam sendo praticadas. por parte de colégios na requi
sição de bolsas de estudo, no Município do Rio de Jarieiro. De
clarações do Sr. Flávio Brito, Presidente da Confederação Na
cional da Agricultura, veiculadas pela Imprensa, referente a 
possível participação de membros da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil - CNBB e do Conselho lndigenista Missio
nário- CIMI, em fomentar a discórdia na área rural. 

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI· 
MÁ SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2- ATA DA 1661 SESSÃO, EM 23 DE SETEMBRO DE 
1976 

2.1-ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República 

I 

- De agradecimento de comunicações: 

N9 150/76 (n9 283/76, na origem), referente à aprovação dos 
Projetes de Decreto Legislativo n9s 48/76-CN, 23 e 24/76, e à 
escolha do Sr. Joaquim de Almeida Serra, para exercer função 
,que especifica. 

- Restituindo aut4grafos de projetas de lei sancionados: 

'N9 151/76 (n9 285/76, na origem), referente ao Projeto de 
Lei n9 10/76-CN, que dispõe sobre a vigilância sanitária a que 
ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farma
cêuticos e correlates, cosméticos, saneantes e outros produtos, e 
dá outras providências. (Projeto que se transformou na Lei n9 
6.360, de 23 de setembro de 1976.) 

N9 I 52/76 (n9 286/76, na origem), referente ao Projeto de 
Lei da Câmara n9 62/76, que revoga a Lei n9 1.257, de 2 de 
dezembro de 1950, e dá outras providências. (Projeto que se 
transformou na Lei n9 6.361, de 23 de setembro de 1976.) 

N9 153/76 (n9 287/76, na origem), referente ao Projeto de 
Lei da Câmara n9 68/76, que altera dispositivos da Lei de Promo
ções de Oficiais da Ativa das Forças Armadas. (Projeto que se 
transformou na Lei n9 6.362, de 23 de setembro de 1976.) 

N9 154/76 (n9 288/76, na origem), referente ao Projeto de 
Lei da Câmara n9 67/76, que acrescenta parágrafo único ao art. 
(r do Decreto-Lei n9 1.028, de 21 de outubro de 1969, que aprova 

o Estatuto da Federação das Escolas Federais Isoladas do 
Estado do Rio de Janeiro. (Projeto que se transformou na Lei n9 
6.363, de 23 de setembro de 1976.) 

-Submetendo à deliberação do Senado os seguintes projetas: 

Projeto de Lei do Senado n9 243/76-DF, que dispõe sobre o 
Estatuto do Magistério Oficial do Distrito Federal. 

Projeto de Lei do Senado n9 244/76-DF, que dispõe sobre a 
participação do Governo do Distrito Federal no capital da 
PRO FLORA S/ A- Florestamento e Reflorestamento. 

2.3 -ORDEM DO DIA 

-Projeto de Decreto Legislativo n9 23/76 (n9 55-B/76, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto da tradução do Pro· 
tocolo de Prorrogação da· Convenção sobre o Comêrcici doTri· 
go, de 1971, aproyado por ocasião da Conferência de G~verrios 
realizada rio Conselho Internacional do Trigo, a 20 de fevereiro 
de 1976. Aprovado. À Comissão de Redação. 

- Projeto de Resolução n9 99/76, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Cruzeiro (SP) a elevar em CrS 5.902.300,00 (cinco 
milhões, novecentos e dois mil e trezentos cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada. Aprovado. À Comissão de Redação. 

-Projeto de Resolução n9 100/76, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Guarani D'Oeste (SP) a elevar em 
CrS 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada. Aprovado. Ã Comissão de Redação. 

2.4- MAT~RIAS APRECIADAS APÓS A ORDEM DO 
DIA 

- Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n9 
23/76, constante do pri'meiro item da Ordem do Dia. Aprovada, 
nos termos do Requerimento n9 499/76. À promulgação. 

- Redações finais dos Projetes de Resolução n9s 99 e 
100/76, constantes dos itens n9s 2 e 3, respectivamente, da Ordem 
do Dia. Aprovadas, nos termos dos Requerimentos n9s SOO e 
501/76. À promulgação. 

2.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI· 
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

3-A VISO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CON
TAS DA UNIÃO 

- N9 205/76, referente à aprovação das contas do Senado 
Federal, relativas ao exercício de 1975. 

4- CONSULTO RIA JURIDICA 

-Parecer n9 50, de 1976. 

S- MESA DIRETORA 

6- LIDERES E VICE-LlDERES DE PARTIDOS 

7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN· 
TES 
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ATA DA 16St SESSÃO, EM-23 DE SETEMBRO DE 1976 
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura 

PRESIDtNCIA DOS SRS. MAGALHÃES PINTO E BENJAMIM FARAH 

Às 14 horas e 30 minutos. acham-se presentes os Srs. Senadores: ser estudado com o maior interesse. Entre nós, não poderia ser 
diferente, pois a tónica dos Governos oriundos da Revolução de 64 é 
precisamente assumir, procurando resolvê-los de modo responsável, 
os grandes problemas brasileiros. Ao Ministério da Previdência e 

José Lindoso- Cattete Pinheiro- Petrônio Portella- Mauro 
Benevides - Virgnio Tãvora - Wilson Gonçalves - Dinarte Mariz 
- Jessé ·Freire - Rnv Carneiro - Paulo Guerra - Arnon de: 
'Mello- Luiz Cavalcante- Augusto Franco- Heitor Dias- Lutz 
Viana- Benjamim Farah - Danton Jobim - Magalhães Pinto -
Franco Montoro - OttQ Lehmann "'- Lâzaro Barboza - ltalívio 
Coelho - Saldanha Derzi- Leite Chaves- Otair Becker. 

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

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo S.r. 19-Secretário. 

· Assistência Social - em boa hora criado com o fim especifico de 
pro~over a melhoria do nível de vida nacional e garantir os direitos 
que cabem aos menos privilegiados - ao Ministério da Previdência e 
Assistência Social, repito, se devem os simpósios ultimamente 
realizados no Pais, alguns deles patrocinados pelo Serviço Social do 
Comércio, que assim coopera mais uma vez, com os nobres esforços 
do Governo Federal, no sentido de ampliar a ação de efetiva 
assistência junto àqueles que ainda se encontram marginalizados. 

~lido o seguinte 

REQUERIMENTO N9 496, m; 1976 
Excelentíssimo Senbor Presidente do Senado Federal: 

O Senador infra-assinado, com fundamento no art. 233 do Re· 
gjmerito Interno em vigor, requer a Vossa Excelência a inserção, nos 
Anais do Senado Feder~!. do discurso pro(~;rido pelo Senador 
Danton Jobtm, na solenidade levada a efeito pela Associação 
Brasileira de Imprensa,. para realçar o transcurso do Sesquicentená
rio do Senado Federal. 

Sala das Sessões, 23 de setembro de 1976.- Mauro Benevides. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- De acordo com o 
art. 233, § 19, do Regimento Interno, o requerimento será submetido 
ao exame da Comissão Diretora. 

Sob're a mesa, requerimento que serã lido pelo Sr. 19-Secretãrio. 

~ lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N9 497, DE 1976 

Nos termos do art. 282 do Regimento Interno, requeiro que os 
Projetos de Lei do Senado n9s 98 e 233, de 1976, tenham tramitação 
em conjunto. 

Sala das Sessões, 23 de setembro de 1976. - Gusta'l'o 
Capanema, 19-Vice-Presidente no exercício da Presidência da Comis
. são de ConstituiÇão e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- O requerimento li
do será publicado e incluído em Ordem do Dia, nos termos do dis
posto no art. 279, II, c, do Regimento Interno. 

· Sobre a mesa, comunicação que será lido pelo Sr. 19-Secretãrio. 

~ lida a seguinte 
t:m 23 de setembro de 1976. 

Senhor Presidente: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, de acordo 

com o disposto no art. 43, alínea a, do Regimento Interno, que me 
ausentarei dos trabalhos da Casa a partir do dia 24 do corrente, para 
breve viagem ao estrangeiro, em caráter particular. 

Atenciosas saudações. - Evandro Carreira. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- O expediente lido 
vai à publil:ac;ão. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Otto Lehmann. 
O SR. OTTO LEHMANN (ARENA - SP. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e 
Srs. Senadores~ 

O problema da velhice e da situação concr~ta do homem e da 
mulher que jâ ultrapassaram a idade madura é tema que começa a 

A matéria, em si mesma apaixonante, já foi tratada neste plená· 
rio em outras oportunidades, muito especialmente, quando da vota· 
ção de uma das mais importantes leis previdcnciárias do Governo do 
Presidente Geisel - a Lei n9 6.179, de 11 de dezembro de 1974, que 
institui a Renda Mensal Vitalícia. 

Traçando, em 1970, retrato vtgoroso e protundo da situação do 
homem de idade no mundo contemporâneo, a pensadora francesa 
Simone de Beauvoir afirmava, no seu estudo "A Velhice": "~inútil 
trapacear: o sentido da nossa vida define-se pelo futuro que nos 
aguarda. Não podemos saber quem somos, se fingirmos ignorar 
quem seremos. Assim é útil que, desde já, nos projetemos na figura 
deste velho e daquela anciã. Isto no caso de pretendermos assumir a 
nossa condição humana na sua totalidade." E a grande ensaísta 
defende, com vigor, a necessidade do assunto ser tratado de um 
ponto de vista não convencional. 

Reunindo impressionante documentação nessa obra nem um 
pouco conformista, Simone de Beauvoir acrescenta: "A velhice 
ainda surge diante dos olhos da nossa sociedade como uma espécie 
de segredo vergonhoso, do qual é pouco decente falar. Entontecida 
pelos frãgeis mitos da expansão e da abundância, a sociedade trata 
dos velhos' como párias. Na França - país onde a proporção de 
velhos é a mais elevada do mundo: 12% dà população já ultrapassou 
os 65 anos de idade - eles se vêem condenados à miséria, à solidão, 
às enfermidades e ao desespero. Nos Estados Unidos, não são eles 
mais afortunados" . 

Merece meditação a denúncia de Simone de Beauvoir. A velhice 
é, ao .mesmo tempo, estágio da vida de cada indivíduo e um segmen
to da população de uma sociedade. No fluxo vital desta, os idosos 
incidem de forma mais ou menos descontínua, pois se mesclam, de 
modo geral, com grupos ma.is jovens. Muitas vezes, na interpenetra· 
ção dessas camadas populacionais, o idoso sente-se marginalizado e 
sofre com isso. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ) - Permite V. t:::x• um 
aparte? 

O SR. OTTO LEHMANN (ARENA - SP) - Com muita 
honra, ilustre Senador Benjamim Farah. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ)- Quero dar a V. Ex• a 
minha solidariedade pelo tema que está evidenciando, nesta hora, no 
Senado da República. Realmente, neste momento, V. Ex• sintetiza 
- eu creio - não só o seu pensamento c o da sua digna Bancada, 
mas, também, o do meu Partido. Um tema dessa natureza não pode 
deixar de merecct os aplausos e o apoio de todo o Senado, de toda a 
Câmara, de todo. o Legislativo, porque V. Ex•, está frisando aí, 
inclusive, a triste situação em que se encontra a velhice, de abondÔ· 
no, pobreza e solidão. As nossas leis envelhecem o homem muito 
antes do tempo. Basta dizer que permitia o acesso ao serviço público, 
apenas, até aos 34 anos de idade. Agora, felizmente, jâ se permite até 

~----------------------------------------------------------------------------
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mesmo com 50 at~os. Sabe V. E"' perfeitamente que uma pessoa, 
depois de trabalhar. numa fábrica, numa empresa, em qualquer 
lugar, se atingiu os 50. anos, dificilmente conseguirá um emprego. 
Então, há o abandono. Através da nossa má-vontade, da falta de 
uma legislação adequada, antecipamos a velhice dos cidadãos do 
Brasil. Entretanto, qualquer movimento, qualquer trabalho, 
qualquer providência, qualquer iniciativa em favor da velhice mere
ce, sinceramente, o inteiro apoio de todos os ·homens que têm senti· 
mento humano e, sobretudo, sentimento cristão. 

O SR. OITO LEHMANN (ARENA- SP)- Muito honrado 
com o aparte de V. E"'· nobre Senador Benjamim Farah. Acredito 
que, realmente, este tema deve interessar a todos nós. De Qualquer 
forma, a solidariedade que. V. Ex• me traz, em seu nome e no de seu 
Partido é muito desvanecedora e lhe sou muito grato por isso. 

Prossigo, Sr. Presidente: 
O início do processo de envelhecimento varia de indivíduo para 

indivíduo. Durante o mesmo, a pessoa idosa sofre alterações na 
personalidade, que a leva a assumir !'!ovos e significativos papéis den
tro do contexto social. Nesse período de adaptação, o seu compor
tamento poderá variar desde a timidez até a franca agressividade, 
com repercussões em todas as áreas do seu relacionamento com a 
comunidade. Embora o painel de situações varie no tempo e no espa
ço, assim como a natureza dos conflitos, é o aspecto global da ques
tão que nos interessa aqui. 

O primeiro embaraço surge quando tentamos definir o que, na 
verdade, vem a ser velhice. Mesmo os biólogos não chegaram a um 
acordo a respeito. Muitos a encaram, apenas, em termos de morbi
dez e mortalidade em determinada população. Outros, çomo um 
mero processo de elegibilidade para aposentadorias, pénsões e segu
ros sociais. Os pesquisadores sociais geralmente fixam a idade de 65 
anos para o início da velhice: cifra arbitrária, como o pode ser a data 
da abertura de uma temporada de caça. 

te? 
O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- Permite V. Ex• um apar-

O SR. OTI'O LEHMANN (ARENA - SP) - Com muita 
honra, meu nobre Líder. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- V. Ex• aborda um tema 
que é assunto em quase todos os grandes centreis urbanos. Há uma 
preocupação, em todo o mundo, com o problema ria velhice •. V. Ex• 
tem razão, quando diz que varia de indivíduo para indivíduo o esta· 
belecimento do processo de envelhecimento. Realmente, há um 
trabalho interessantíssimo de Jung, n qne ele procura mostrar que 
os índices de normalidade variàm muito nos indivíduos. Um índice 
que, às ve.Zes, em um, é normal, noutro não é normal. Mesmo isso 
ocorre nas dosagen's bioquímicas. Mas, o importante, na velhice- e 
V 'ix.• frisou - • é a solidão que ela, algumas vezes, traz . 
Env~lhecemos e sentimos que, aos poucos, vamos perdendo, em 
volta de nós, uma série de afeições. Já houve quem dissesse que, apos 
os 40 anos de idade, a nossa estrada é feita de cruzes, porque, então, 
são os parentes, os amigos, os companheiros ~uc vão morrendo, iso- · 
!ando-nos. Mas, o essencial, na velhice, é nós; velhos - e eu SC?U um 
v·ctho- sabermos receber o peso dos anos

1 
mantendo, no espírito, 

uma mocidade permanente, uma compreensão da vida, uma aceita
ção da inquietação dos moços. E, principalmente, nós precisamos, 
na velhice, receber os nossos achaques, as nossas deficiências, como 
uma conseqUência da própria vida, e ni\o encontrando infelicidade 

· nisso, mas uma decorrência natural da própria existência. Em todos 
os países do mundo, hã inúmeros estudos feitos sobre esse problema, 
nil.o só para assistência ao velho, mas, especialmente, para um trata· 
mento psicológico daqueles que envelhecem. 

O SR. OITO LEHMANN (ARENA - SP) - Fico muito 
honrado com o aparte de· V. Ex•, primeiro por ser meu Líder, segun
do pela grande admiração que tenho por V. Ex• Na verdade, nobre 
Senador Ruy Santos, as palavras de V. Ex• me trazem à lembrança 

fato ocorrido logo após as festividades natalinas, quando me encon
trava nos Estados Unidos e tive oportunidade de conversar com uma 
ilustre senhora da sociedade local que nos informava que ela e ami~ 
gas suas haviam organizado uma associação para fazer visitas a pes-· 
soas idosas que vivem ali em Washington, em solidão absoluta, e que· 
a simples visita era o maior presente de Natal que aquelas senhoras 
lhes ofereciam. O problema é realmente grave e vem empolgando 
hoje todos os estudiosos. Fico muito grato à cooperação valiosa que 
V. Ex• traz ao meu pronunciamento. 

Prossigo, Sr. Presidente, lembrando que mais agudo ainda como 
problema, a elttrema senilidade pode ser considerada como o inverno 
da velhice. Os Estados Unidos contam hoje com mais de 900.000 
indivíduos de 85 anos e mais. 16 milhões de americanos têm mais de 
65 anos, o que representa 9% da população. Mas o que não pod~mos 
fazer- nisso todos os pesquisadores estão de acordo -é subest1ml!:r 
o valor do homem de idade: Decisivo, nesta diretiva, o recente depo1· 
mento de Gilberto Freire, que afirmou corajosamente: "A predo· 
minância dé jovens ná população brasileira não é motivo de garbo, 
mas na verdade, sinal de subdesenvolvimento". A afirmação do gran· 
de intérprete do Brasil procede. Nenhuma população jovem poderá 
desenvolver-se de modo satisfatório sen. a participação construtiva e 
participante dos indivíduos de mais idade, cuja colaboração é e será 
sempre imprescindível. Depois de elogiar o Governo aluai pela 
forma auspiciosa de encarar "o :Velho como um valor nacional vivo, 
e não como objeto de caridade", e criticar, com ironia ·candente, 
aqueles que apontam a juventude como o único património nacio
nal, o autor de Sobrados e Mucambos lembrou que "são crescentes 
as evidências éle que o idoso, pi:lo que nele é inteligência aguçad.a 
pelo tempo e pelo saber engrandecido pela experiência, pode contn· 
buir, em idade provecta, para o bem-estar da sua nação e da sua épo
ca". Tem toda razão o sociólogo de· Pernambuco, pois sem o lastro 
do passado o futuro não tem sentido nenhum. 

Aumenta a duração média da vida humana praticamente em 
todos os países. Observadores de todas as áreas humanas apontam 
esse fato no processo de crescimento da humanidade, que deve ser 
examinado com cautela, pois envolve o problema essencial de alimen
tação. A capacidade humana de produção de alimentos (conforme é 
sabido) continua abaixo do consumo mundial. Segundo estatísticas 
de 1974, é de 75 a 80 milhões o número de pessoas que nascem por 
ano, ou seja, 200.000 por dia. 

O Sr. Mauro Benevldes (MDB- CE)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. OTI'O LEHMANN (ARENA - SP) - Com muita 
honra, nobre Senador Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro Benevides (MDB - CE) - Nobre Senador Otto 
Lllhmann. no mês passado, tive oportunidade de, na tribuna do sena· 
do, tecer considerações a respeito da reahzaçáo de Seminános sobre 
os idosos e, mais especificame~te, me detive numa dessas promoções 
que teve como sede a cidade de Fortaleza. no meu Estado, e ao mes
mo tempo em que me congratulava com aquela 1mciativa do Minis~é
rio da Previdência e Assistência Social, executada com a colaboraçao 
do INPS e de entidades privadas, chamava a atenção da Casa para o 
esforço que aqui em Brasflia, neste mesmo tocante, vem sendo leva
do a efeito pela Casa do Ceará, que se dispõe a construir uma pousa· 
da ~ara velhos, tendo como patrono a figura inolvidável de Cris~n
temo Moreira da Rocha, nosso conterrâneo que exerceu em vánas 
legislaturas o mandato de Deputado Federal, no Congresso Brasilei
ro. E, exatamente, procurei mostrar a iniciatiya da Casa do Ceará' 
como perfeitamente enquadrada nessa preocupação do Governo de 
desenvolver uni trabalho efetivo de ·assistência aos idosos. V. Ex• 
hoje, com muita oportunidade, volta ao tema com todas essas consi· 
derações e, sobretudo, esses. dados estatfsticos que fazem com que 
possamos nos debruçar em torno dele e entender a extensão e a 
importância da gravidade do problema. Minhas congratulações pelo 
pronunciamento de V. Ex• 

O SR. OTI'O LEHMANN (ARENA- SP)- Quem fica agra
decido a V. Ex•. nobre Senador Mauro Benevides, soil eu que recebo 
tão magnllica contribuição ao meu discurso. Muito grato. 
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Cabe-me, agora, Sr. Presidente, observar que, de modo dramá· quais 13.309 a maiores de 60 anos de idade. Através do INPS, 0 
tico, Gilles Lapouge adverte que já somos quatro bilhões de almas a Governo Federal concedeu em São Paulo a mais de 50.000 indiví
habitar est~ p~neta. A parcela do Brasil nessa cifra é considerável, duos a Renda Mensal Vitalícia. 
tornando·st·urgente, assim, enfrentarmos desde lo~o o proporcional Mais de 300 entidades de caráter particular _ asilos, pensiona-
crescimento da população idosa. A sociedade brastleira precisa estar 
aparelhada para absorver esse crescimento de forma humana e racio- tos, centros sociais, casas de saúde- prestam serviços assistenciais, 
nal. vivendo, ao mesmo tempo, de donativos das comunidades e subven-
. Exam,iriemps lll censo brasileiro de 1960 e'ni relação ao Recen- · ções do Governo. A clientela móvel dos mesmos é apreciável, giran
seamento Gerat·realizado em 1970. Verificamos que no Brasil 0 do em torno das 10.000 pessoas, índice que tende a crescer de ano 
grupo etário de 60 e mais anos apresenta uma percentagem de 3,1% para ano. Dependendo da boa-von.tade das comunidades, sua atua
sobre a população geral, que passou a 5,1% em 1970. Aumentou em ção .não pode ainda o~edeeer a um pl~~o rigo~oso, como s~ria 
um decênio de 2% portanto. Como 0 aumento da população bras')... .desejável, .formada que e por 11:rupos soctats fortuttos e de ocastão. 

• 
1 

• • • •• 
1 et . · Apesar da boa-vontade com que contam, a falta de pessoal 

ra fot da ordem de 3~%, a fatxa etá~ta a que ~os refertmos chegou a · ·~speciÍilizad0, demonstrando familiaridade CO!Il a problemática da 
dobrar. os ~cus coefictentes. Expresst~as demats para serem despr~za· velhice. é notória. Regra geral, as instalações são ·precárias e insufi-
das, tats ~tfras pesam de modo constderável em todas as comuntda· cientes, não dispondo dos equipamentos necessários aos fins a 
des do Pats. que se destinam. Contam, quando muito, com a colaboração de um 

o Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Permite V. Ex• outro ou dois facultativos- conforme o tamanho do centro em que vivem 
aparte? -trabalhando em horários alternados. Corpo médico permanente é 

O SR. O'ITO LEHMANN (ARENA- SP)- Com muita hon
ra, nobre Senador. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - O nosso colega passou 
aqui e pediu-me que não prosseguisse nesse debate sobre a velhice. 
Mas acho que a velhice só dói quando. o curso da _vida nos deixou 
marcas profundas de sofrimento. Veja V. Ex• esse varão que comple
tou, há poucos dias, 80 anos: Eduardo Gomes; quer dizer, Eduardo 
Gomes chega aos 80 anos cercado pelo mesmo respeito e pela mesma 
admiração que soube impor, quando, em 1922, era apenas um dos de· 
zoito do Forte. Ao chegar aos 80 anos, Eduardo Gomes deve-se o
lhar por dentro e ver a sua coerência em toda essa vida e deve ter no· 
tado que a sua velhice não lhe pode doer coisa nenhuma. 

. O SR. OTTO LEHMANN (ARENA - SP)- E veja V. Ex• 
também que, mesmo na Europa, muitas vezes foram homens de mais 
de 70 anos de idade, sobretudo, depois da U Grande Guerra que 
conseguiram reerguê-la: Adenauer, Churchill, De Gaulle e tantos 
outros. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Míio Tse-tung morreu 
agora, com mais de 80 anos, após ter dirigido a China cerca de trinta 
anos. 

O SR. OTTO LEHMANN (A~ENA - SP) - Ficou memorá· 
vel nos Anais do Supremo Tribunal Federal, o discurso do Ministro 
Carlos Maximiliano, que dizia que era declarado velho por decreto, 
quando atingia os 70 anos, porque saía do Pretória Excelso em plena 
capacidade de trabalho e integral lucidez. 

Por todos esses motivos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, quere· 
mos chamar a atenção para a importância dos Seminários e 
Reuniões sobre o Idoso na Sociedade Brasileira, promovidos não só. 
pelo Serviço Social do Comércio (SESC), como também por outras 
entidades sob o patrocínio da Secretaria de Assitência Social do 
Ministério da Previdência e Assistência Social. Esses Seminários 
levarão a um levantamento global da situação do idóso no País. 
Diversas comissões, encarregadas de examinar diferentes aspectos 
da questão (refiro-me, agora, ao 19-Seminário Regional sobre o 
Idoso na Sociedade Brasileira, realizado em São Paulo de 21 a 26 de 
junho último), coletaram dados do setor paulista: . informações 
gerais, natureza das instituições, comunidade e velhice, legislação, 
desenvolvimento de recursos humanos aplicados ao problema. No 
levantamento percentual da população idosa do Estado de São 
Paulo, as pesquisas indicaram que, em 1975, possuíamos um milhão 
de indivíduos maiores de 60 anos de idade, mas tal índice deverá 
subir para um milhão e trezentos mil cm 1980. A percentagem desse 
aumento - aproximadamente de 5% - deverá subir de modo' 
gradativo, a partir daquele ano. Desde o. início da legislação 
previdcnciária ao Brasil concede o Instituto Nacional de Previdência 
Social aposentadorias por invalidez, por velhice c por tempo de servi
ço a várias classes profissionais, sendo extremamente relevante a sua 
ação no Estado de São Paulo. Pelo seu lado, o Instituto de Previdên
cia do mesmo Estado- o IPESP, órgão que congrega grande parte 
do funCionalismo estadual só em 1975 concedeu 39.965 pensões, das 

raro nessas instituições interioranas, como é fácil imaginar, dada a 
falta de recursos humanos e financeiros. No setor de educação e 
lazer, os programas são regulares, mas sofrem de timidez, pecam por 
falta de estrutura e regularidade. Limitam-se em geral a propor ao 
homem de idade tarefas pseudo-educativas e altamente convencio
nais, que não . atendem aos interesses . do grupo. Saudável 
embora, algumas vezes acolhedores, a parte que pretende motivar a 
sociabilidade do idoso pouco se afasta ào convencionalismo e da re· 
ceita estática. Falta-lhe em geral a orientação psicológica precisa, 
que consiga motivar as ricas fontes. de potencialidade das pessoas de 
idade reunida's em gr11po, padecendo da falta de planejamento 
cultural rigoroso e inventivo, que no entanto muito poderia obter de 
quem se dirige. 

As pesquisas dos especialistas acusam ainda a ausência de orga
nização administrativa e financeira coerentes. Contra todas essas 
falhas vem reagindo com firmeza e progressiva planificação a Se
cretaria de Promoção Social do Estado de São Paulo e dos Centros 
Sociais do SESC que envidam os melhores esforços no sentido de 
dinamizar o sistema. Mas mesmo assim, não conseguem de todo a de
manda total na área. 

A própria realização de convênios, tão desejável e de resultados 
positivos imediatos, fica muitas vezes comprometida pela timidez 
das entidades diante das exigências postuladas pelos órgãos oficiais. 
Receiam muitas vezes não poder cumpri-las dentro dos prazos esta
belecidos, além de nem sempre contarem com a necessária clientela 
situada na faixa etária entre 60 e 65 anos de idade, que é aquela 
exigida pelo INPS. A prática tem demonstrado na verdade que 
grande parte da população que procura as instituições assistenciais 
está abaixo daquele nível de idade. Mesmo porque o INPS não aceita 
dependentes idosos- tais como esposa, companheira, pais- só efe
tuando a internação de aposentados e pensionistas. ~ tempo, por
tanto, desse Órgão Federal rever semelhante política altamente desa
conselhável, assim como o critério assumido diante da chamada 
"falta de rendimento" do candidato. A ausência de "rendimento" -
exigência básica- faz a entidade repudiar o doente, criando muitas 
vezes situações dramáticas, chegando cabalmente à negação pura e 
simples de atendimento - o que é a própria negação do conceito 
'mesmo de assistência social. Falha que urge arredar de vez a fim de 
não tisnar a estupenda folha de serviços da instituição na História re
cente do País. 

O entrosamento do idoso com a comunidade é um ponto crucial 
da sociedade contemporânea. 

No individualismo exagerado do nosso tempo, assistimos à 
dissolução dos vel~os vínculos patriarcais, que não são substituidos 
por outros. Atirada no interior deste vazio, a pessoa de idade é por 
via de regra ignorada ou repudiada pelo grupo social. Se con
tinuarmos absurdamente desprezando o valor especifico do idoso no 
interior da comunidade, jamais poderemos mantê-lo ativo e útil, en· 
quadrado na sua função. Infelizmente, a familia de hoje quase 
sempre considera o velho como peso morto. Assim, é enfrentando a 
desastrosa influência desse preconceito revoltante, que as entidades 
assistenciais procuram desempenhar o seu papel. Cumpre destacar 
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aqu1 mais uma vez, o esforço desenvolvido por Entidades e Centros 
Sociais do SESC e, notadamente, pelos núcleos do Serviço Social do 
INPS, que se desdobram no sentido de corrigir as falhas apontadas. 
Mas cabe lembrar a declaração que tem sido registrada de que certas 
promoções recreativas têm lugar segundo orientação 
errónea, procurando vincular o idoso ao passado - pior ainda: a 
clichês sentimentais do passado. Torna-o, assim, aquém da sua digni
dade, intérprete canhestro c vexado de "bailes da saudade" e "Clu
bes da velha guarda", atividadcs com toda razão violentamente criti
cados pelos técnicos. São promoções de cunho nitidamente sau
dosista, involuntariamente caricaturais, que repugnam todos aqueles· 
que souberam manter a sua dignidade primordial. Que prcvalcçan, 
portanto, sem subterfúgios, as formas que valorizem a faixa de idade 
a que eles limpamente pertencem, enquanto continuam a ser força 
viva da comunidade. 

Pesquisas especializadas demonstram que existe uma faixa consi
derável de idosos que desejam voltar ao trabalho. ~ necessário lutar 
para que isto tenha lugar de modo efetivo e digno. A falta de tra
balho, para o idoso é situação que necessita ser reformulada com ur
gência. Não recomenda a Medicina o trabalho como forma terapêu
tica permanente, desestimulando a aposentadoria definitiva em 
qualquer setor da atividade humana? O trabalho apropriado é a 
melhor terapia do idoso. Esse problema, no dizer do Ministro inglês 
da Saúde, lan Mac Leod, é "o Monte Everest dos problemas sociais 
de hoje". 

Infelizmente, para o indivíduo de mais de 60 anos, ainda não 
existe entre nós o necesrãrio mercado de trabalho. Mas estuda-se -
e isso deve ser dito e repetido - estuda-se no momento a questão . .Q 

Presidente Geisel vem demonstrando particular interesse em fortale
cer a legislação previdenciária, procurando ampliá-la e aperfeiçoá-la 
através de medidas concretas de elevado sentido social e humano. O 
alongamento dos horizontes do trabalhador brasileiro através de be
nefícios e tarefas que fortaleçam sua posição dentro da sociedade, 
constitui meta importante do Governo Federal. Por isso estamos 
certos de que, brevemente, será equacionado de modo definitivo o 
problema do trabalho para idosos sadios. A promulgação da lei que 
ampliou o limite de idade para o ingresso no serviço público federal 
foi uma delas. Medidas outras, inclusive no setor privado, são 
necessárias. Por isso mesmo devemos manter o assunto sempre pre
sente. Lembre-se de que levantamento recente, realizado junto a 18 
agências de colocações em São Paulo, constatou que, para fins de tra
balho, pessoa idosa é aquela que está na faixa entre 45 e 60 anos de 
idade! As possibilidades de trabalho eram mínimas' para esse nível de 
idade - apenas oito agências a ela ofereciam um ou dois empregos 
por mês aos candidatos compreendidos entre os seus limites. No en
tanto, é claro que sem. novas frentes de trabalho para o indivíduo de · 
mais de 60 anos, dificilmente resolveremos a questão da velhice pro
dutiva. Necessitamos, portanto, de uma legislação realística, capaz 
de il'ltegrar firmemente o idoso no desenvolvimento da sociedade. 

Diante do quadro que nos apresentou o já aludido Seminârio 
Regional sobre o Idoso na Sociedade Brasileira, realizado em São 
Paulo, tendo em vista os dados que comentamos, e, ainda o trata
mento prioritário que o Ministério da Previdência e Assistência 
Social vem dando ao assunto, queremos aproveitar a oportunidade 
para felicitar e encorajar a ação positiva e responsãvel do Governo 
pelas medidas que vem tomando e pretende ainda tomar no sentido 
de minorar o desamparo do idoso na sociedade brasileira. O tra
balhador rural não foi nem pode ser esquecido, c as providências 
tomadas a seu favor têm caracterizado o presente Governo, que 
ainda pensa aperfeiçoar de muito as medidas que lhe dizem respeito. 
Não podemos deixar na somllra a Lei n9 6.179, de li de dezembro de 
1974, jã citada antes, diploma legal que ampliou consideravelmente o 
amparo à velhice brasileira da cidade e do campo. 

Em outubro daquele ano, conforme salientava o Presidente 
Geisel, o Governo "conquistava importante avanço no tocante à gra
dativa expansão da proteção social". Alcançou-se na verdade esse 
.obietivo p.ois, destinado aos idosos maiores de 70 anos, aos inválidos 
c definitivamente incapacitados, atingiu ele esse beneficio legal - só 
no Estado de São Paulo- 50.000 indivíduos. Só são tocados por ela, 
por enquanto, os filiados no INPS (incluindo, é verdade, aqueles que 
inllressaram nesse rcllimc após os 60 anos de idade). Contudo, se con-

siderarmos o fato de que a maioria das internações se processa entre 
pessoas de menos de 70 anos, verificamos que a Renda Mensal Vitalí: 
cia está a exigir ainda uma reformulação geral, porque, dado o pre
sente custo de vida, aquele benefício passou em muitos casos a ser in
suficiente .. Mas, tudo não poderia de pronto ser visto e decidido. ~ 
necessário que cooperemos para que os estudos se aprofundem e no
vas soluções comecem a surgir. Agitar o assunto é um modo .eficiente 
de provocar outras tomadas de posição. Para isso, anuncia-se, tam
bém, para o inicio de outubro, a realização do I Congresso do Idoso 
na Realidade Brasileira, que será realizado aqui cm Brasllia. Através 
dessas reuniões, todas sob a atenta supervisão do Governo, é certo 
que medidas novas, que visem a ampliação da justiça social a uma 
sempre maior parcela da população, levarão o País às condições pró
prias para enfrentar, com a cabeça alta, igualmente o grave· problema 
do crescimento da população idosa do Brasil. 

Este· desafio, Sr. Prl:sidente, o Ministério da Previdência e 
Assistência Social saberá em breve solucionar, levando avante a sua 
grande ação insubstituível, com o apoio certo e seguro do eminente 
Chefe do Governo que, atento aos ·grandes problemas nacionais, 
sobretudo nci que respeita a melhoria de vida dos desprivilegiados, 
teve a iniciativa magnífica de criar um Ministério exclusivamente de
dicado à segurança social do trabalhador. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Benjamim Farah. 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ. Pronuncia o seguin
te discurso. Sem. revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

O Estado do Rio de Janeiro, que eu tenho a honra de repres~n
tar .nesta Casa, tem sido vítima de certos cataclismos periódicos, com 
terríveis conseq-Uências para sua população. Agora mesmo recebi 
notíCias de que Natividade~ município situado no norte fluminense, 
sofreu uma tromba d'ãgua com prejuízos incalculáveis para á agrí
cultura e a pecuária, com a destruição de muitas casas e com grande 
número ele vítimas. 

Soube, por 1gual, que o Prefeito de Natividade decretou estado 
de calamidade. 

Esses municípios, Sr. Presidente, geralment" não têm recursos 
para as suas obras e, muitas- vezes, para o pagamento de seu fun
cionalismo. A luta de'um administrador de.um município como esse 
é difícil. Esse prejuízo que se abateu sobre o norte fluminense, atin
gindo principalmente essa cidade, não terá recuperação sem auxilio 
do Governador do Estado do Rio porque, conforme estou informan~· 
do, os municípios geralmente são pobres pois, até mesmo os grande• 
municípios, muitas vezes, lutam com grandes dificuldades. Basta:di
zer que um administrador - e vou logo dizer o nome - o Senhor 
Marcos Tamoio, segundo li nos jornais, declarou que a Guanabara, 
que era o mais rico, o mais progressista Estado, foi transformado no 
município mais pobre. O Rio de Janeiro, que foi a capital da Repúbli
ca, que é o centro político mais importante deste País, também um 
centro cultural, além do seu grande progresso, tem encontrado as 
maiores dificuldades para a solução dos seus problemas por falta de 
recursos. 

O Sr. Mauro Beaevldes (MDB - CE) - V. Ex• permite um 
aparte? 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB - RJ) - Com muito pra-
zer. 

O Sr. Mauro Beaevldes (MDB- CE)- Nobre Senador, isso é 
uma decorrência da orientação tributãria centralizadora. Todos .os 
recursos afluem para a União c, conseqUentemente, hã um empo
brecimento das nossas comunas. Mesmo os grandes municípios se 
defrontam com dificuldades de natureza financeira. Diante de 

' problemas de calamidade pública, como V. Ex• aponta neste instan
te, só há uma alternativa: apelar para o Governo central no sentido 
de que ajude as zonas e populações atingidas. 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ).;.. Muito obrigado, 
nobre Senador Mauro Bcnevides, pelo seu aparte oportuno. Real· 
mente é isso mesmo. O que os municípios contribuem c o que se 
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devolve a eles, em. contrapartida, tenho a impressão que cstâ na 
proporção de 10% a 12% apenas. Então, numa hora desta, se o. Muni-· 
cípio de Natividade não receber recursos de fora, não sei como aque
la população vai conseguir reorganizar a sua agricultura, a sua pecuá
ria e, ainda mais, atender à população flagelada. 

Art. 59 O BNDE repassará recursos do Fundo PIS/PASEP, por 
ele gerido, na forma da Lei Complementar n9 26, de li de setembro 
de 1975, ao BNH ou aos agentes por este designados, a fim de 
ocorrer à cobertura financeira dos empréstimos ora criados. 

Art. 6Y Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7Y Revogam-se as disposições em contrãrio. 

Jusdflcaçio 
Este o apelo que faço, c jâ antecipado aqui pela intervenção do 

nobre Senador Mauro 'Benevides, ao Sr. Governador que, como 
todos sabemos, é pessoa da maior confiança do Senhor Presidente da 
República. Se S. Ex• tiver qualquer dificuldade, tcrã o apoio do Constituem recursos do FGTS e do Sistema.PIS/PASEP contri· 
Governo central. O nosso apelo se dirige não só ao Governador buições dos empregadores, destinadas à formação de um monte que 
como também ao Presidente da República. · · · .. garanta o empregado contra os ris.cos sociais da dispensa do traba-

J\proveito esta oportunidade, Sr. Presidente, para encaminhar à lho, correspondendo, pois, à antiga indcnização trabalhista. Esta se 
Mesa projeto que dispõe sobre a isenção de correção moactãria cm formava instantânea c tempcstivamente, por ocasião da rescisão do 
financiamentos imobiliãrios, sob regime de mutirão, sobretudo contrato de trabalho. Desta sorte, a acumulação paulatina . de 
dirigido à populacão de baixa renda, e dá outras providências. recur~os apenas cxo~cra as e~prcsas do risco económico, contido 

Era 0 que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Muito nas dispensas trabalhistas sem justa causa. . . 
bem!) Dito fundo, para manutenção do valor atual de cap1tal, fo1 

confiado a um organismo criado- o Banco Nacional da Habitação 
O ~R. PRESIDENTE (Magalhães Pin~o) - Tem a palavra, _ para aplicaçpcs exclusivamente. imobiliârias, com corrcção 

como L1der, o nobre Senador FranCD Montoro. .monetãria. Após muitos anos, e como sobrassem recursos cm bot 
O SR. FRANCO MONTORO PRONUNCIA DIS- money, o BNH passÓu a fazer outras aplicações, em subsetores da 

CURSO (lUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, indústria de construção civil. Mais recentemente, com a concepção 
SERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE. sistémica da moradia, o BNH alargou suas vistas para os diversos 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Altevir Leal - Evandro Carreira - José Esteves - Henrique 
de La Rocque - Agenor Maria - Domício Gondim - Teotónio 
Vilela- Gilvan Rocha- Ruy Santos:- Roberto Saturnino- Vas
concelos Torres - Nelson Carneiro - Gustavo Capanema -
Itamar Franco - Orestes Quércia - Lenoir Vargas - Paulo 
Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A Presidência con
voca Sessão Extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minu
tos, destinada à apreciação do ·Projeto de Decreto Legislativo n9 23, 
de 1976 e dos Proietos de Resolução nYs 99 e 100, de,l976. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Sobre a mesa 
projeto de lei que serã lido pelo Sr. 19-Secretãrio. 

f: lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N9l4Z, DE 1976 

Dispõe sobre a lsençio de correçio manetlirla em 
financiamentos imobiliários, sob regime de "mutlrio" ejou de 
populaçio de baixa renda, e dá outras provldênclu. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. }9 Os financiamentos de casa própria contratados com pes· 
soas físicas que a edifiquem sob regime de "mutirão" ficam isentos 
de correção monetâria, prevista no art. 59 da Lei nY 4.380 de 21 de 
agosto de 1964. 

Art. 29 Os financiamentos da única casa, edificada para residên· 
cia do mutuârio, cuja renda familiar for igual ou inferior a 7 (sete) 
.salãrios mínimos da Região, ficam, igualmente, isentos da correção 
monetãria referida no art. 19 desta Lei, quando forem cobertos com 
recursos dos fundos de acumulação formados em nome de 
trabalhadores e servidores públicos, 

Parãgrafo único. Os financiamentos referidos neste artigo 
somente poderão ser concedidos através das COHABs, Cooperativas 
Habitacionais e outras Entidades de Profissionais Liberais ou 
Assalariados. 

Art. J9 A partir da data da aquisição da casa própria, na forma 
estabelecida nos arn;: (9 e 29. desta Lei, e até a liquidação total do 
mútuo, as conias do titular, no FGTS, ou no Fundo PIS/PASEP, 
ficarão excluídas do benefício da correção monetária, previsto no 
art. 39 da Lei nY 5.107, de 13 de setembro de 1966. com as alterações 
que lhe segl!iram e no art. 8Y, letra a, do § 29, da· Lei Complementai! 
nv 8; de li de dezembro de 1970. 

Art. 4Y As taxas remuneratórias de serviços incidentes sobre os 
empréstimos previstos nesta Lei não poderão exceder, sob qualquer 
espécie, a taxa unificada de 6% (seis por cento) a.a. 

setores que se ligam ao problema da casa própria: transporte de mas
sas, saneamento bâsico e outras criações civilizatórias de infra
estrutura. 

A gestão financeira de um banco, naturalmente, envolve o 
problema de valor atual do capit~l. E assim, com essa vi.são 
econométrica, o BNH tem-se conduz1do como uma empresa eficien
te. Ainda que ineficaz, uma vez que tem distribu!do a riqueza gerada, 
pois tem-se preocupado, apenas em devolver ao empregado - em 
cobertura daquele mencionado risco social do desemprego - um 
monte válido, em termos de a{ualização monetãria. 

Ora, o objetivo final e maior do Plano Nacional de Habitação, 
formulado juntamente e com o FGTS, era·assegurar a casa própria a 
todos os brasileiros. a começar dos mais necessitados. 

Para o homem urbano, a casa é a suprema aspiração; para o ho
mem pobre, torna-se fator de segurança, com suas conotações huma
nas de agregaÇão social e bem-estar da famma. Serri ter outros meios 
de afirmação, na categoria do ter, o homem pobre urbano agarra-se 
à casa como scLI bem mais bem, uma certeza de que sua famllia esta
rã a coberto das vicissitudes que seu desaparecimento prematuro pos
sa acarretar. 

Para o moralista que defende a dissolubilidade do vinculo matri. 
monial, para o católico como cu, a casa contribui, de modo definiti
vo, para a moral da famnia, pois, se queremos uma família moral
mente sadia, temos que lhe dar condições de ambiente que favo
reçam a coesão e .a vida de relações. 

Preocupa-me, inclusive, como médico que sempre esteve em con 
tato com as populações humildes, a situação de desfavor e ausência 
de bem-estar que essa gente acarreta, e as condições infra-humanas, 
ou delas bem aproximada, .em que vive a maior ,parte da populaçã~ 
brasileira. Ainda recentemente, aportou-se, no Nordeste, um contin-. 
gente superiôr a I O milhões de· pessoas vivendó cm péssimas condi
ções - assim entendidas falta de âgua encanada, de coleção e trata
mento de esgotos sanitãrios e, muitas vezes, da simples iluminção a 
luz elétrica. 

As casas construídas, dentro 'do sisteina· BNH, justiça se faça, 
trazem um· outro padrão de qualidade urbana e, quase sempre, os 
conjuntos incorporam o que hã de moderno, em termos de aportes 
civilizatórios. Falta-lhes, isto sim, a utilização do material mais aces
sível, cm termos financeiros, para o humilde comprador, muitas 
vezes mais preocupado em receber uma casa à altura de suas neces
sidades familiais. 
I 

Esta a razão do proiet() que enviarei à Mesa, em seu artigo (9; 
estimular a utilização dos fatores gregários de trabalho e as econo
mias de custo e de escala. Os financiamentos ficariam reduzidos ao 
m!nimo, aqueles materiais e serviços de terceiros que não fossem pas
siveis de mobilizacilo, a nlvel de "favela". 
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Todavia, o acesso à casa própria ainda é difícil, isto porque os 
juros- que Santo Tomás considerava torpe, por não vir do trabalho 
-e, também, a terrível correção monetária (ainda mais desumana, 
em sua frieza atuarial) estão afastando o pobre do séu capital acumu
lado, no BNH, e que, por mais justo, deveria estar a seu serviço e só a 
seu serviço. 

Pressionado pela inflexível calculação matemática, o BNH não 
tem maiores compadecimentos com os pobres, pois vimos seu Presi
dente, ainda recentemente, neste Senado, apontar a necessidade de 
fazer financiamentos a taxas de juros diversificados e a mutuários, 
com maiores poderes de compra, a fim de atingir, t;Omo se fora um 
banco, pura e simplesmente, uma ideal taxa média de juros que se 
propôs para seus investimentos. 

Fora outra a concepção social, a presidir o BNH e, evidentemen
te tendo seu lugar, as considerações teriam de ser subordinadas ao 
objeto social da Empresa. O BNH então, manipularia os fundos 
acumulados, resolvendo uma equação nova que passo a propor. 

Em termos de seguridade social, é absolutamente certo que 
todos contribuam para assegurar- aqui e agora - benefícios a al
guns, de forma dinâmica e intemporal. 

De outra parte, é melhor para o trabalhador e o servidor, de pe-
quenas posses, ter acesso - agora - a um bem tão eminente comq 
a casa prôpria, que ficar, avaramente de olho grande no futuro de 
uma acumulação monetária de duvidosa utilização. 

Em resumo, é uma questão de benefício-custo, tão ao gosto dos 
economistas. A casa própria.não se deprecia, muito pelo contrário, e 
é um bem permanente e um verdadeiro património formado imedia
tamente e uma antecipação do momento de aquisição, de sua parte. 

Eximindo os fundos formados ou a formar, em seu nome e no 
nome dos componentes da renda familiar, durante a duração do 
empréstimo, pretendemos compensar o sistema que, ao meu ver, 
transforma-se num verdadeiro montepio dos eventuais desfalques 
que se possam apontar. ' 

Somente à guisa de lembrete dos desvios que, muita vez, sofrem 
as melhores idéias, em sua trajetória temporal volto a repisar que, en
tre as sustentações que o Governo, em recente Mensagem convertida 
na Lei Complementar n9 26, apontava como prioritárias para o 
desenvolvimento nacional, pelo Sistema PIS/PASEP, não foi cogi· 
tada nunca a aplicação em casas para os trabalhadores e servidores 
públicos, e muito menos, com o alcance social e as condições de real 
acesso deste Projeto. ~. no mínimo, uma correção que pretendo 
oferecer. 

O dinheiro dos trabalhadores beneficia, em suas aplicações 
temporais, setores diversos e diferentes categorias profissionais, com 
empréstimos para empreiteiros, comerciantes, governos etc. Menos 
para o trabalhador, com os recursos do PISe do PASEP. O BNDE, 
destacando parcela do imenso monte que está crescendo a taxas 
geométricas- serão cerca de 80 bilhões em dezembro de 1976-
para fins tão meritórios, longe estará de exaurir-se, financeiramente, 
e deixar de cumprir seus reais propósitos. 

Sala das Sessões, 23 de setembro'de 1976. -Ben~amim Farah. 

LEGISLAÇÃO r.JTADA 

LEI N9 4.380, DE 21 DE AGOSTO DE 1964 

Institui a correçio monetárlã' rios contratos Imobiliários de 
litteresse social, o sistema financeiro para aquislçio da casa 
própria, cria o Banco Nacional da Habltaçio (BNH), e Socie
dades de Crédito Imobiliário, as Letras Imobiliárias, o Serviço 
Federal de Habltaçio e Urbanismo, e dá outras providências. 

••••••••••• o ••••••••••••••••••••••••••••••• o ••••• o ••••••••• o 

CAPITULO II _ --Da Correçio Monetária d~tos.Imoblllãrlos 

· Art. 59 Observado o disposto na presente lei, os contratos de 
v~ndás ou construção de habitações para pagamento a prazo ou de 
,e'mpréstimos para aquisição ou construção de habitações poderão 
prover o reajustamento das prestações mensais de amortização e ju· 
ros, com a conseqUente correção do valor monetârio da divida toda a 
vez que o salário m!nimo lega!"for alterado. 

§ )9 O reajustamento será baseado cm !ndice geral de preço 
mensalmente apurado ou adotado pelo Conselho Nacional d 
Economia que reflita adequadamente as variações por poder aquisi 
tivo da. moeda nacional. 

§ 29 O reajustamento contratual será efetuado, no mâximo, n: 
mesma proporção da variação do índice referido no parágraf1 
anterior: 

a) desde o mês da data do contrato até o mês da entrada em vi 
gor do novo nível de salário m!nimo, no primeiro reajustament1 
após a data do contrato; 

b) entre os meses de duas alterações sucessivas do n!vel de salá 
rio mínimo nos rea.iustamentos subseqUêntes ao primeiro. 

§ 39 Cada reajustamento entrará em vigor após 60 (sessenta 
dias da data de vigência da alteração do salário mínimo que 1 
autorizar e a prestação mensal reajustada vigorará até novo reajusta 
mento. 

§ 49 Do contrato constará, obrigatoriamente, na hipótese d 
adotada a cláusula de reajustamento, a relação original entre a pres 
tação mensal de amortização e juros e o salário mínimo em vigor n: 
data do contrato. 

§ 59 Durante a vigência do contrato, a prestação mensal reajus 
tada não poderá exceder em relaÇão ao salário mínimo em vigor, 1 

percentagem nele estabelecida. 
§ 69 Para o efeito de determinar a data do reajustamento 1= a per 

centagem referida no parágrafo anterior, tomar-se-á por base o salã 
rio mínimo da região onde se acha situado o imóvel. 

§ 79 Outras formas e índices para o reajustamento das presta· 
ções, da dívida, ou dos juros respectivos poderão ser adotados apói 
exame e decisão do Conselho de Administração do Banco Naciona 
da Habitação. 

§ 89 Aos contratos em vigor não se aplicará o disposto no pará· 
grafo antecedente, se as partes contratantes não manifestarem ex· 
pressamente a sua concordância. 

§ 99 O disposto neste artigo, quando o adquirente for servido! 
público ou autárquico, poderá ser aplicado tomando como base 2 

vigência da lei que lhes altere os vencimentos. 
••••••••••••• •••••• •• ••••• ••••••••••••••••••••••••• o o ••••• o 

LEI N9 5.107, DE 13 DE SETEMBRO DE 1966 

Cria o Fundo de Garanda do Tempo de Serviço, e dá ou
tras providências 

. ······o ........... o .....•.•.•..••..•........•. o ..•..• o. o o. 
Art. 39 Os depósitos efetuados de acordo com o art. 29 são 

sujeitos à correção monetária na forma e pelos critérios adotados pe· 
lo Sistema Financeiro da Habitação e capitalizarão juros segundo o 
disposto no art. 49 (4) 

§ 19 A correção monetária e a capitalização dos juros correrão à 
conta do Fundo a que se refere o art. II. 

§ 29 O montante das contas vinculadas decorrentes desta Lei é 
garantido pelo Governo Federal, podendo o Banco Central da Repú
blica do Brasil instituir seguro especial para esse fim. 
••••••••••••• o. o •••••••••••• o •••••••••••••••••••• ' ••••••••• 

LEI COMPLEMENTAR N9 8, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1970 

Institui õ Programa de Formaçio do'Patrlmônlo do Servi· 
dor Plibllco, e dá outras providências. 

•••••••••••••••• ••••• •••••••••• o ••••••• ' •••••••••••••• o ••• o 

Art. 59 O Banco do Brasil S.A, ao qual competirá a adminis
tração do Programa, manterá contas individualizadas para cada ser
vidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for 
estipulada pelo Conselho Monetário Nacional. 

§ )9 Os depósitos a que se r-efere este artigo não estão sujeitos a 
· Imposto de Renda ou contribuição previdenciária, nem se incor
poram, para qualquer fim, à remuneração do cargo, função ou em
prego. 

§ 29 As contas abertas no Banco do Brasil S.A., na forma desta 
Lei Complementar, serão creditadas: 

a) pela correção monetária anual do saldo credor, obedecidos 
os índices aplicáveis às Obrigações Rcajustâveis do Tesouro Na
cional; 
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b) pelos juros de.3%.(três por cento) cafcuTados, anualmente, so· . 
bre o saldo corrigido dos depósitos; · 

c} polo resultado líquido das op~rações realizadas com recursos 
do Programa, deduzidas as despesas administrativas e as provisões c 
reservas cuja constituição seja indispcnsâvel, quando o rendimento 
for superior à soma das allncas a e b. 

§ 39 Ao final de cada ano, contado da data da abertura da 
conta, ~erâ facultado ao servidor o levantamento dos juros e da corre· 
ç~o mon~árla1 bem como dos rendimentos da quota~parte produti-. 
4a1lele aJínea.ç.anlcrjor. SI: oxistir , · 

§ 49 ·Por ocasião de casamento, aposentadoria, transferência 
para a reserva, reforma ou invalidez do servidor titular da conta, po~ · 
derá o mesmo receber os valores depositados em seu nome; ocorren· 
do a morte esses valores serão atribuídos aos dependentes e, em sua 
falta, aos sucessores. 

§59 Na forma das normas aprovadas pelo Conselho Monctârio 
Nacional, o servidor poderâ requerer a liberação do saldo de seus 
depósitos, para utilização total ou parcial na compra de casa própria. 

§ 69 O Banco do Brasil S. A. organiiarâ o cadastro geral dos 
beneficiários des.ta Lei Comolementar. 

O ottfo o o O O 000 tOO 00 o tO 0000 O 00000 0 00 O O Of 00 0 000 0010 O O O 0 00 0 00 O I 

Art. 89 A aplicação do disposto nesta Lei Complementar aos 
Estados e Municípios, às suas entidades da administração indireta e· 
fundações, bem como aos seus servidores, dependerâ de norma 
legislativa estadual ou municipal. · 

••••••••••••••• ' •••••••••••••••• o •••••••••••••••• o ••••••••• o 

LEI COMPLEMENTAR N9 26, DE 11 DE SETEMBRO DE 1975 

Altera dispOSições da teaisJaçio que regula o Programa. de, 
Integraçio Soclal (PIS) e o Programa de Formaçio do 
Patrlmônlo do Servidor Público (PASEP). 

........................•...•..............•............. o. 
00 00 O O O O 00 O O 0 I O O 00 O 00 00 00 0 0°00; O Of O 000000 0,1 O 000 O O O 00000 00 0 0 

•••••• o ••••• o •••••••••• ' o •• o ••••••• o ••••••• o •••• o' •• o •••••• 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação 
Social, de Economia e de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- O projeto lido será 
publicado e remetido às Comissões competentes .. 

Sobre a mesa, ofício que serâ lido pelo Sr. 19-Secretârlo. 

~ lido o seguinte 
Brasflia, 23 de setembro de 1976. 

N9388 
Retifica autógrafos do 
Projeto de Lei n9 2.559-B, de 1976. 

$enhor Primeiro-.Secretârip, 
Tenho a honrá de solicitar a Vossa· Excelência as seguintes 

retificações nos autógrafos do Projeto de Lei n9 2.559-B, de 1976, que 
"dispõe sobre as sociedades por ações": 

Onde se lê: 

"Art. 138.· ....................•.......•....... 
§19 •. · .................................. .. 
§29 ....................................... . 
§ 39 ................. · ..............•... " 

Leia-se: 

"Art. 138 .................................... . 
~19 ...................................... . 
§ 29 .................. ' ............... •,• .. . 

Onde se lê: 

"Art. 146. Poderão ser eleitos para membros dos órgãos 
de administração pessoas naturais residentes no Pa(s, deven-

do os membros do conselho de administração ser acionistas 
ou não. 

Parâgrafo único. . .•.................•.• " 

Leia-se: 

"Art. 146. Poderão ser eleitos para membros dos órgãos 
de administração pessoas naturais residentes no País, deven
do os membros do conselho de administração ser acionistas e 
os diretores acionistas ou não. 

Parágrafo único. .. .................... " 

Onde se lê: 

"Art. 264 ........ • ............................ . 
• ••••••••••••••••••••••• ••••• ••••••• o •••••••••• o o 

§ 39 Se as relações de substituição das açõcs dos acionis
tas minoritários, previstas ... " 

Leia-se: 

"Art. 264. , ........•.......•...... · · • ....... . 
,• ........... ········ ........... . 

§ ~9 Se as relações de subscrição das ações dos acionistas 
controladores, previstas .... " 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência 
protestos de apreço. - Deputado Jllllo VIveiros, 19-Suplente, no 
exerc(cio da I •-Sccretâria. 
A Sua Excelência o Senhor 
Senador Dinarte Mariz 
Primeiro-Secretário do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pimo)- Atendendo à solici
tação em causa, a Presidência determina que o expediente lido seja 
publicado, inclusive em avulsos, e remetido às comissões compe
tentes. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Esgot~a a hora 
do Expediente. · · 

Passa-se à 
ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 443, de 
1976, do Senhor Senador Nelson Carneiro, solicitando a 
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo do jor
. nalista Carlos Castello Branco, sob o t(tulo "Para Frente mas 
Devagar", publicado no Jornal do Brull de 16 de setembro 
de 1976. 

Em votação o requenmento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, serâ feita a transcrição. 

E O SEGUINTE O ARTIGO CUJA TRANSCRIÇÃO E 
SQL/CITADA: 

PARA FRENTE MAS DEVAGAR 

Brasnia - e difícil à ARENA manter a campanha cm tom oti
mista quando se tornam públicas e confessadas as dificuldades do 
Governo. No entànto, numa troca de ênfase poderâ beneficiar o 
Partido oficial. Até aqui mantinha-se artificialmente um clima de 
êxitos quando ninguém ignorava o acúmulo de dificuldades. Jâ que o 
Governo se decidiu pela admissão desses malogros sucessivos no 
combate à inflação melhor seria para a ARENA, ao invés de falar 
em êxito, mobilizar-se para apoiar o Governo e declarar que tudo 
deve ser feito para secundar uma ação dramâtica e incontestâvel do 
Presidente da República e dos seus Ministros para vencer os 
obstâculos acumulados nos últimos anos e que hoje, pelo menos na 
medida cm que a vista alcança, enchem o horizonte. 
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A campanha eleitoral, se pretende fundar-se na 'euforia de um 
Governo em ascensão, certamente não sensibilizará um eleitorado 
que vai sendo gradualmente alcançado pelos efeitos negativos de 
uma inflação que não se contém e pelos riscos de um desaquecimento 
da produção e da reálização de obras pdblicas. As autoridades ainda 
não admitiram publicamente cortes cm profundidade no programa 
de obras mas são poucas as ddvjdas hoje de que os fará ostensiva
mente ao término das eleições. A paralisação de obras por escassez 
de verbas vai ocorrendo jã cm certa escala, na medida em que os cm· 
preiteiros constatam ·a inexistência de fundos com ·que cobrir suas 
operações. 

Em suma, o Governo poderá obter os melhores resultados da 
viagem do General Ernesto .Geisel ao Japão, mas esses resultados 
trarão soluções de prazoS' médio e longo. A curto prazo só lhe resta a 
política da verdade, e só na base desse jogo aberto é que será possível 
aos seus correligionários evitar efeitos mais danosos no campo elei· 
torai do que os provocados pelas dificuldades que o povo sente ou 
pressente mas que o Governo não admite. A ARENA certamente 
aguardará a volta do Presidente para adotar uma estratégia para a 
fase final da campanha, mas dificilmente poderá ser conduzida a 
técnicas evasivas ou dcspistantcs de comportamento. Para enfrentar 
a situação, deve o Governo expor tranqUilamente a verdade e convo
car a Nação para um apoio mais decidido à sua ação. 

Sabe-se que hã em áreas oficiais preocupações com a reper· 
cussão externa· de medidas que importem numa redução excessiva da 
nossa taxa de crescimento ou com a divulgação de lndi~es de desem· 
prego negativos. Essas preocupações se justificam até certo ponto, 
até o·ponto em que o Governo possa reafirmar a conjugação a médio 
prazo dos seus objetivos de manter taxas de crescimento c de em· 
prego sem que isso desequilibre a política antiinflacionária. Como o 
Sr; Mário Henrique Simonsen abriu o' jogo cm matéria de inflação, 
presume-se que o Governo reveja algumas de suas metas, pelo mencis 
dando-lhes prazo de execução mais dilatado. Esse problema aflige, 
como se sabe, o Ministro Reis Velloso, que considera importante, do 
ponto-de-vista interno c externo, inclusive para o objetivo de nego· 
ciações intern~'cionais, manter a imagem de uma Nação que, 
malgrado a luta ... contra a inflação, sustenta seus objctivos de ex· 
pansão ecohômica, embora moderada, c de melhoria da distribuição 
de rendas. 

Na ausência do Sr. Velloso -e certamente cm medidas arti· 
culadas na sua presença- o Sr. Mário Henrique Simonscn alterou o 
quadro psicológico e mudou o sistema de prioridades governamcn· 
tais. Não se sabe' se essa mudança terá duração longa, mas a dispo· 
sição do Ministro parece ser, firmar-se nessa política até que resul• 
tados concretos lhe restituam o controle da expansão do crédito e 
dos meios de pagamento, ainda que isso importe no corte de pro
gramas do Governo e na suspensão de obras públicas, mesmo de 
alguns emirados. O titular do Planejamento agiu sempre no pressu
posto de que as metas por ele definidas seriam conflitantcs apenas 
nilm curto período, mas a ineficácia das medidas antiinflacionârias 
parece que deu ao seu colega da Fazenda meios de provocar uma mu· 
dança de atitudes. 

Isso tudo somente será tirado a limpo depois da volta do Presi· 
dente e da sua comitiva do Japão. Também dessa volta e da reava· 
liação da política oficial é que irâ depender a estratégia da ARENA 
na campanha eleitoral e o estilo de mobilização ·a ser adotado- se o 
da euforia ou se o do apelo à cooperação total. As coisas, como 
estão, devem estar deixando perplexo o Sr. Francelina Pereira, a 
quem possivelmente irá caber o papel de dizer que este País vai pra 
frente mas devagar. Uma coisa é certa, desde já: depois das con· 
fissões do Sr. Mário' Henrique Simonsen, o jogo da verdade deve 
estender-se a todos os setores quando nada para resguardar a credi· 
bilidade do Governo. - Carlos Castello Branco. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Item 2; 

Votação, em turne único, do requerimento n9 477, de 
I 976, do Senhor Senador Nelson Carneiro, solicitando seja 
anexado aos Projetas de Lei da" Câmara n9s 29 c 63. de 1976, e 
aos Projetas de Lei do Senádo n9s I 73 c 229, de 197S, 24, 39 e 
I 97, de I 976, que já tramitam cm conjunto, o de n9 149, de 
I 976, do Senhor Senador Vasconcelos Torres, que dispõe so· 

brc a concessão de gratificação de risco de vida aos Traba· 
lhadorcs na Construção Civil. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta· 

dos. (Pausa.) 

rio. 
Aprovado. A Presidência farâ cumprir a determinação do Plená· 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Item 3: 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Se
nado n9 6S, de I 976, do Senhor Senador Italívio Coelho, que 
dâ novíl redação ao parágrafo terceiro do art. 367 da Lei n9 
4.737, de IS de julho de 196S (Código Eleitoral}, alterada pela 
Lei n94,961, de4 de maio de 1966, tendo 

PARECER, sob n9 692, de 1976, da Comissão: 
-de Redaçio, oferecendo a redação do vencido. 

Em discussão o projeto, cm segundo turno. 
Não havendo quem queira discuti-lo, encerrarei a discussão. 

(Pausa.) 
Estâ encerrada. 
Encerrada a discussão, o projeto é. dado como definitivamente 

aprovado, nos termos do art. 31S do Regimento Interno. 
O projeto irá à Câmara dos Deputados. 

~ o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE U:l DO SENADO N9 65, DE 1976 

Redaçio do vencido, para o 29 turno regimental, do Proje
to de Lei do Senado n9 65.z de 1976, que dá nova r~açio ao § 39 
do art. 367 da Lei n9 4.737, de 15 de julho de 1965 (C6dlgo Elel· 
torai), alterada pela Lei n9 4.961, de 4 de maio de 1966. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. !9 O§ 3fdo art. 367 da Lei n9 4.737, de IS dejulho de 196S 
-Código Eleitoral- alterada pela Lei n9 4.961, de 4 de maio de 
1966, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 367 ...................................... . 
••••••••••••••••••••• o •• o •••••••••••••••••••• •••••• o 

§ 39 O alistando, ou o eleitor, que comprovar devi
damente estado de pobreza ou outra justa causa, ficará isen
to do pagamento de multa." 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)-- Item 4: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n9 185, de 197S, do Senhor Senador José Sarney, que 
altera a redação dos arts. H. e 143 e revoga dispositivos da 
Consolidação das Leis do Trtlbalho, aprovada pelo Decreto
Lei n9 S.4S2, ae J9 de maio de 1943, tendo 

PARECERES, sob n9s SOl, S02 e 503, de 1976, das 
Comissões: 

- de Consdtulçio e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; 

-de Leglslaçio Social, favorável; e 
-de Finanças, favorável. 

A discussão do presente projeto foi adiada, em virtude de reque
rimento aprovado pelo Plenário, quando de sua inclusão i1a Ordem 
do Dia da Sessão de 2S de agosto passado. 

Entretanto, o Regimento Interno, em seu art. 310, § 29, permite 
um segundo adiamento, por prazo não superior a t'rinÚ1 dias. Neste 
sentido, foi encaminhado à Mesa requerimento que será lido pelo Sr. 
(9-Secretário. 

~ lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N9 498, DE l976 

Nos termos do art. 310, alínea c:, do Regimento Interno, re· 
queira adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado n9 185, 
de 197S, do Sr. Senador José Sarncy, que altera a redaçilo dos artigos 
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li e 143 e revoga dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943, a fim de 
ser feita na Sessão de 22 de outubro. 

Sala das Sessões, 23 de setembro de 1976.- Ruy Santos. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- De acordo com a 
deliberação do Plenário, a matéria figurará na Ordem do Dia da 
Sessão de 22 de outubro próximo. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Esgotada a mi1té~ia 
constante da Ordem do Dia. · · 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Dinarte Mariz. 

O SR. DINARTE MARJZ PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PU
BLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)_: Concedo a palavra 
ao Sr. Senador Lázaro Barboza. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Há alguns dias, estive percorrendo a região do Nordeste de 
Goiás e cheguei a Arraias, uma das cidades mais antigas do meu 
Estado e de um povo honesto, trabalhador, amante da cultura e que 
faz com que aquele longínquo município se inscreva no rol das 
comunidades mais adiantadas da minha província. 

À noite, reunidos numa praça, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
fazíamos uma concentração político-partidária em prol do meu 
Partido e dos nossos candidatos locais, quando o ex-Deputado 
Federal, José dos Santos Freire, ilustre filho daquela Cidade e que 
pontificou no Congresso Nacional durante dezesseis anos 
representando Goiás e sua gente, fez uma denúncia pública de que o 
Presidente do Sindicato Rural daquela Cidade havia assinado um 
contrato com uma dupla de artistas sertanejos, contrato que deveria 
ser pago com o dinheiro do Sindicato Rural, para que esses artistas 
dessem alguns shows na cidade, em benefício dos candidatos da 
Aliança Renovadora Nacional, apoiados pelo Presidente do Sindica
to Rural da cidade de Arraias. 

Estranhei o fato, Sr. Presidente, porque, na realidade, os 
Sindicatos Rurais do País inteiro recebem contribuição do trabalha
dor. São entidades de direito público sujeitas a fiscalizações de vários 
órgãos. 

O Deputado José Freire, ao final, ofereceu-me uma cópia do 
malfadado contrato, diante de 10 mil testemunhas na praça, pediu
me que denunciasse o fato ao Sr. Ministro da Justiça e ao Sr. Minis· 
tro do Trabalho, para que fossem tomadas as providências cabíveis 
no sentido não apenas de apurar rigorosamente os fatos, mas de 
impedir que abusos desta ordem continuem medrando como .1orma 
de conduta política na vida partidária nacional. 

Assim, Sr. Presidente, desincumbo-me deste mister, contrafeito, 
é verdade, pois nunca usei a tribuna do Senado para fazer qualquer 
tipo de denúncia e é, realmente, desagradável ter que denunciar um 
fato desta natureza. 

O Sr. Mauro Benevides (MDB- CE)- Permite V. Ex•, nobre 
Senador? 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO) - Ouço V. Ex• 
com muito prazer, eminente Senador. 

O Sr. Virgnio Távora (ARENA- CE)- E depois dar-nos-á o 
prazer de também apartear. 

O Sr. Maur.o Benevides (MDB- CE~- Nobre Senador Lãzaro 
Barboza, entendo que, realmente, constitua dever de V. Ex•, conhe
cedor que fora do fato, formular, como o faz agora, esta denúncia à 
Nação, através da tribuna do Senado. Realmente, a utilização de re· 
cursos de uma entidade sindical para fins estritamente políticos teria 
que receber a condenação de V. Ex• e a punição por par.te dos seto
res governamentais competentes. Acredito que, tomando conhe
cimento da denúncia de V. Ex•, o Sr. Ministro do Trabalho terá que 
adotar as medidas necessárias para coibir esse abuso e essas medidas 
far-se-ão sentir, também, com carúter pedagógico para o restante do 

País, a fim de que não se veja entidade sindical engajada num proces· 
so de atuação partidária. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Nobre Senador 
Mauro Benevides, agradeço o aparte com que V. Ex• me honra nes· 
ta oportunidade. V. Ex• disse muito bem. Fatos dessa gravidade não 
podem passar desapercebidos, sem merecerem a veemente condena· 
ção de todos nós. Acima mesmo de partidos pol!ticos, acima de 
divergências partidárias, nobre Senador Mauro Benevides, há que 
prevalecer, como norma de conduta política, por parte de todos nós, 
o amor à causa pública, à seriedade e à probidade administrativa. 
Mas nobre Senador, não deixa também, de ser constrangedor a um 
Senador da República ser obrigado a denunciar fatos que, se cor
riqueiros, em outras épocas, lá pela República velha, não se justifica 
que isso continue ocorrendo neste País. 

Agradeço o aparte de V. Ex• e ouço agora o nobre Senador 
Virgílio Tãvora. 

O Sr. VirgRio Távora (ARENA - CE) - Eminente Senador, 
não acho constrangedor da parte de V. Ex• trazer fatos dessa nature· 
za ao Senado, por uma razão muito simples. ~ cientificado das 
ocorrências que estão completamente fora das suas diretrizes, que o 
Poder Executivo pode agir. E mais uma vez, aqui, em nome do Go· 
verno, repetimos, que se Sua Excelência, o Senhor Presidente da 
Repúbli.ca tem, por sua ação, por seu trabalho indormido, dado todo 
o apoio a seu Partido, há exigido de sua máquina administrativa, da 
máquinas administrativa dos Estados e dos Municípios, o absoluto 
não envolvimento em campanhas eleitorais. Assim, não diremos, 
como o Senador Mauro Benevides, que o Ministro do Trabalho terá 
que tomar providências. O Ministro do Trabalho tomará 
providências. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, já agora, com o aparte que tive a honra de receber 
do eminente Líder do Governo, nesta Casa, o nobre Senador Virgílio 
Távora, não tenho dúvida alguma de que os fatos serão, 
convenientemente, apurados e os culpados receberão as punições 
devidas. 

O tal contrato, Sr. Presidente, Srs. Senadores, firmado em 2 de 
setembro do corrente ano, tem a seguinte redação. Vou· lê-lo, 
respeitando os erros de ortografia nele inseridos: 

"CONTRATO DE CHOWS 

Sendo contratado para Chows políticos e de Pecuária. 
Os Bandeirantes Berrusca e Bafamy, sendo dois Chows dia 8 
e 9 dentro da cidade de "Arraias e dia 24 a 29 de outubro de 
1976, na Pecuária de Arraias, os Artistas irão trabalhar livre 
de estadias, sendo feito o pagamento de 50% do valor do 
Contrato dia lO de setembro, e o restante depois da pecuária, 
sendo: 

De 24 a 29 de outubro 76 
O valor do contrato é de CrS 20.000,00 (vinte mil cru

zeiros). 
Se houver a falta de um lado ou de outro, os contratados 

pagará o valor de 50% do mesmo, caso for por luto ou 
doença o entendimento das duas partes contratadas. 

Por ser verdade firmo e assino e presente. 
Arraias, 2 de setembro de 1976. 
Contratante, ldiomar Martins dos Santos, Presidente do 

Sindicato Rural de Arraias. 

Contratado: Leobrís Gonçalves de Souza. 

No final do referido contrato há uma observação feita, com a 
mesma caligrafia do Presidente do Sindicato Rural, especificando o 
nome dos seus candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito da Cidade de 
Arraias: para Prefeito, Juraildes de Sena Abreu e para Vice-Prefeito, 
Joaquim Magalhães Cavalcante. 

O contrato tem firma reconhecida por um dos cartórios daquela 
Cidade. 
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Autentico, para os devidos efeitos, a presente fotocópia, 
Que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado 
(Dcc. n9 2.143, de 25-4-40).' 

Dou fé. 
Arraias (GO), em 2 de setembro de 1976. Astérlo Batista 

Cordeiro, Tabelião. 

CARTÓRIO DO !I OFICIO 
Astério Batista Cordeiro 

Tabelião • Vitalício 
ARRAIÁS- ESTADO DE GOIÁS 

Eram estas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, as considerações 
que nos vimos na obrigação de tecer, nesta tarde, na certeza de que 
realmente os Srs. Ministros do Trabalho e da Justiça não deixarão 
que fatos como este continuem sendo praticados à luz da impuni· 
dade. 

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

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra. 
ao nobre Senador Evandro Carreira. 

O SR. EVANDRO CARREIRA PRONUNCIA DJS. 
CURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah) - Nada mais 
havendo que tratar, vou encerrar a Sessão, designando para a 
Extraordinária das 18 horas c 30 minutos, anteriormente convocada, 
a seguinte 

ORDEM; DO DIA 

-I-

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 
23, de 1976 (n9 55-B/76, na Câmara dos Deputados), que aprova o 

texto da Tradução do Protocolo de Prorrogação· da Convcnçã< 
sobre o Comércio do Trigo de 1971, aprovado por ocasião da Con 
ferência de Governos realizada no Conselho Internacional do Trigo 
a 20 de fevereiro de 1976, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n9s 671 c 672, de 1976, da: 
Comissões: 

-de Relações Exteriores; e 
- de Economia. 

-2-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 99, de 
1976 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n' 735, de 1976), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Cruzeiro (SP) a elevar em CrS 5.902.300,00 (cinco milhões, nove
centos e dois mil e trezentos cruzeiros) o montante de sua dívida con· 
solidada, tendo 

PARECER, sob n9 736, de 1976, da Com1ssão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c juridi· 

cidade. 

-3-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 toO; de 
1976 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 

·seu Parecer n' 737, de 1976), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Guarani D'Oeste (SP) a elevar em CrS 1.000.000,00 (um milhão de 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n9 738, de 1976, da Comissão: 
-de Consdtuiçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridi· 

cidade. 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah) - Estâ encerrada a 
Sessão. 

(Levanta-se a Sessão às 18 horas e 15 minutos.) 

ATA DA 166• SESSÃO, EM 23 DE SETEMBRO DE 1976 
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA
PRESIDtNCIA DO SR. MAGALHÃES PINTO 

Às 18 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 

Altevir Leal- Evandro Carreira- José Esteves -José Lindo· 
so- Cattete Pinheiro- Henrique de La Rocque- Petrônio Portel
la - Mauro Benevides - Virgnio Tãvora - Wilson Gonçalves -
Agenor Maria- Dinarte Mariz- Jessé Freire- Domicio Gondim 
- Ruy Carneiro - Paulo Guerra - Arnon de Mello - Luiz 
Cavalcante- Teotônio Vilela - Augusto Franco - Gilvan Rocha 
- Heitor Dias - '-uiz Viana - Ruy Santos - Roberto Saturnino 
-Vasconcelos Torres- Benjamim Farah- Danton Jobim- Nel-
son Carneiro- Gustavo Capanema- Itamar Franco- Magalhães 
Pinto - Franco Montoro - Orestes Quércia - Otto Lehmann -
Lâzaro Barboza - Italivio Coelho - Saldanha Derzi - Leite Cha· 
ves- Lenoir Vargas- Otair Becker- Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Magal.hães Pinto)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 42 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a Sessão. 

O Sr. 11-Secretârio vai proceder à leitura do Expediente. 

~ lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

De agradecimento de comunicações: 

N9 150/76 (n' 283/76, na origem), de 22 do corrente, referente à 
aprovação dos Projetas de Decreto Legislativo n's 48, de 1976-CN, 

23 e 24, de 1976, e à escolha do Senhor Joaquim de Almeida Serra. 
para exercer função que especifica. 

Restituindo autógrafos de Projetos de Lei sancionados: 

N9 151/76 (n' 285/76, na origem), de 23 do corrente, referente 
ao ~ro~eto de Lei n' 10, de 1976-CN, que dispõe sobre a vigilância 
samtâr1a a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insu
mos farmacêuticos e correlatas, cosméticos, saneantes e 0utros 
produtos, e dá outras providências. (Projeto que se transformou na 
Lei n' 6.360, de 23 de setembro de 1976); 

N9 152/76 (n9 286/76, na origem), de 23 do corrente, referente 
ao Projeto de Lei da Câmara n9 62, de 1976, que revoga a Lei n9 
1.252, de 2 de dezembro de 1950, e dâ outras providências. (Projeto 
que se transformou na Lei n9 6.361, de 23 de setembro de 1976); 

N9 I 53/76 (n9 287/76, na origem), de 23 do corrente, referente 
ao Pr?jeto de Lei da Câmara n9 68, de 1976,,que altera dispositivos 
da Le1 de Promoções de Oficiais da Ativa das Forças Armadas. (Pro· . 
jeto que se transformou na Lei n' 6.362, de 23 de setembro de 1976); e 

N9 154/76 (n9 28!!/76, na origem), de 23 do corrente, referente 
ao Projeto de Lei da Câmara n' 67, de 1976, que acrescenta parágra
fo único ao Art. 19 do Decreto-Lei n9 1.028, de 21 de outubro de 
1969, que: aprova o Estatuto da Federação das Escolas Federais 
Isoladas do Estado do Rio de Janeiro. (Projeto que se transformou 
nu Lei n9 6.363, de 23 de setembro de 1976). 
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Encaminhando i dellheraçio do Senado projetos de lei, nos seguln· 
tes termos: 

MENSAGEM N91SS, DE 1976 
(n9189/76, na origem) 

Excelentíssimos Senliores Membros do Senado Federal: 

Nos termos do artigo 5 I, combinado com o artigo 42, item V, da 
Constituição, tenho a honra de submeter à elevada deliberação de 
Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Se
nhor Governador do Distrito Federal, o anexo projeto de ICi que 
"dispõe sobre o Estatuto do Magistério Oficial do Distrito Federal". 

Brasilia, 23 de setembro de 1976.- Ernesto Gelsel. 

E.M. 
N918/76-GAG 

Brasília, 27 de julho de 1976 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 

De conformidade com o que dispõe a Lei n9 5.692, de li de 
agosto de.l971, e o Decreto Federal n9 71.244, de li de outubro de 
1972, este parcialmente alterado pelo de n9 71.633, de 29 de 
dezembro do mesmo ano, deverâ haver, em cada Sistema Oficial de 
Ensino, um Estatuto do Magistério, em que sejam definidos os con
ceitos de Sistema de Ensino, Pessoal de Magistério e Professor, fi. 
xados os princípios bâsicos por que se devem orientar ·as atividades 
do Sistema, bem como definidos o regime jurídico, as normas gerais 
de trabalho, os deveres, responsabilidades, direitos e vantagens espe
ciais do pessoal docente. 

Em cumprimento às disposições constantes dos diplomas legais 
acima indicados, o Governo local, através da Fundação Educacional 
do Distrito Federal, jâ expediu uma série de atos em que parcial
mente se consubstanciam os propósitos e objetivos que se pretende 
alcançar. 

Ao tentar completar esses atos e reuni-los num documento 
único, sob a ·denominação de Estatuto do Magistério Oficial do 
Distrito Federal, verificou-se a necessidade de que tal procedimento 
se fizesse, a exemplo do que jâ ocorreu em vârias Unidades da Fe
deração, através de lei específica, em que também se disciplinassem 
os problemas surgidos com a coexistência, no magistério oficial do 
Distrito Federal, de professores admitidos sob o regime das leis do 
trabalho e de professores regidos pela Lei n9 1.711, de 28 de outubro 
de 1952. 

De fato, como as atividades de ensino estão hoje afetas à 
Fundação Educacional do Distrito Federal, cujos empregados serão 
regidos, por força de lei, pelas normas do Direito do Trabalho, e 
como o Distrito Federal possui, em seus Quadros de Pessoal, cerca 
de 1.800 professores do ensino médio e do ensino. elementar, rema
nescentes da época em que tais atividades eram executadas di
retamente pela Secretaria de Educação e Cultura, a harmonização 
desses dois regimes se torna indispensâvel. Tal harmonização, 
porém, só. poderâ ser feita através de lei, cujo projeto, de exclusiva 
iniciativa de Vossa Excelência, deverâ ser votado pelo Senado Fe
deral conforme dispõem os artigos 42, item V, e 57, item IV, da Cons
'tituição. 

- A vista do exposto, o Governo. do Distrito Federal elaborou o 
·anexo anteprojeto de lei, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério 
Oficial do Distrito Federal, o qual tenho a honra de submeter à des
cortinada apreciação de Vossa Excelência, para envio ao Senado Fe
deral. 

Cabe-me esclarecer a Vossa Excelência que o anteprojeto em 
questão jâ foi examinado pelo Ministério da Educação e Cultura -
MEC e pelo Departamento Administrativo do Serviço·Público -
DASP, os quais fizeram, sobre alguns artigos,•sugestões com que este 
Governo se encontra plenamente de acordo e que jã ~ encontram in
corporadas ao texto ora oferecido à elevada apreciação de Vossa 
Excelência. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os 
meus protestos de alto apreço e distinta consideração. - Elmo 
Serejo Farias, Governador. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 243, DE 1976-DF 

Dispõe sobre o Estatuto do Maglstêrlo Oficial do Distrito 
Federal. 

O Senado Federal decreta: 

TITULO I 
Das Disposições Preliminares 

CAPITULO I 
Do Sistema Oficial de Ensino no Distrito Federal 

Art. )9 Este Estatuto estabelece as normas gerais e disciplina 
os deveres, direitos e vantagens especiais do Magistério de 19 e 29 
Graus do Sistema Oficial de Ensino do Distrito Federal. 

Art. 29 Para os efeitos deste Estatuto entende-se por: 
I -Sistema Oficial de Ensino do Distrito Federal o complexo 

Secretaria de Educação e Cultura- Fundação Educacional do Dis
trito Federal, com todos os seus elementos físicos, materiais e hu~ 
manos que desenvolvem como atividades precipuas, a normatização 
e execução ao Ensino; 

II - Pessoal de Magistério- o conjunto de professores contra
tados pela Fundação Educacional do Distrito Federal ou nela 
lotados. 

Art. 39 Não haverâ distinção, para efeitos didâticos e técnicos, 
entre os professores que integram o pessoal de magistério do Sistema 
Oficial de Ensino do Distrito Federal. 

CAPITULO II 

Dos Princípios Básicos do Sistema Oficial de Ensino do Distrito 

Federal 

Art. 49 São princípios bâsicos do Sistema Oficial de Ensino do 
Distrito Federal: 

I -educar, objetivando proporcionar ao aluno a fonpação ne
cessâria ao desenvolvimento de suas potencialidades como elemento 
de auto-realização, qualificação para o trabalho, prosseguimento de 
estudo e preparo para o exercício consciente da cidadania; 

II - motivar o aluno para a busca de educação permanente 
como fator de aperfeiçoamento do seu desempenho pessoal, 
profissional e social; 

III -manter um clima de cooperação permanente, integrando 
o estabelecimento de ensino, de forma harmoniosa, na comunidade. 

TITULO II 
Das Normas Gerais de Trabalho 

CAPITULO I 
Do Ingresso 

Art. 59 O ingresso no magistério far-se-â por concurso púbÍico 
de provas e títulos, observadas na inscrição as seguintes exigências, 
nos termos da Lei n9 5.692, de 11 de agosto de 1971: 

I - habilitação específica obtida, no mínimo, em curso de 29 
grau ou equivalente para lecionar no ensino pré-escolar e nas 6 (seis) 
primeiras séries do ensino de (9 grau; 

II - habilitação específica obtida em licenciatura de curta 
duração para lecionar no ensino pré-escolar e em qualquer série do 
(9 grau; 

III - habilitação específica em curso de licenciatura plena para 
lecionar no ensino pré-escolar e em qualquer série do 19 e 29 graus. 

Parágrafo único. Observadas as condições estabelecidas na le
gislação federal e ressalvada a preferência, para admissão, na forma 
deste artigo, serâ permitida a inscrição: 

I - de portadores de Registro "D", "S" ou equivalente, de !9 
ciclo, para lecionar nas 4 (quatro) últimas séries do. ensino de 19 grau; 
e, 

II - de possuidores de formação em outros cursos de nível su
perior, com complementação pedagógica, ou portadores de Registro 
"D", "S" ou equivalente, de 29 ciclo, para lecionar nas 4 (quatro) úl
timas séries do ensino de !9 grau ou no de 29 grau. 

Art. 69 As bancas para o concurso público de provas e de títulos 
serão constituídas por professores habilitados na forma deste 
Estatuto. 
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Art. 79 O edital c o regulamento do concurso estabelecerão, 
além do nível de habilitação, as demais exigências para o ingresso no 
magistério público. 

CAPITULO II 

Da Jornada de Trabalho 

Art. 89 Os professores de (9 c 29 graus ficarão sujei tos a um dos 
seguintes regimes de trabalho: 

I - 20 (vinte) horas semanais de trabalho cm um turno diário 
completo, a que corresponde o salário-base estabelecido para a 
classe; 

II- 40 (quarenta) horas semanais, cm dois turnos diários sen
do 36 (trinta e seis) horas de atividade docente e 4 (quatro) de co~rde· 
nação, a que corresponde o dobro do salário~basc estabelecido para 
a classe. 

§ (9 O regime de trabalho a que se refere este artigo apiica-se, in
clusive, aos professores cm exercício no ensino pré-escolar. 

§ 29 Os professores cm regime de 20 (vinte) horas semanais po
derão ser convocados a trabalhar horas-aulas excedentes; no 
interesse da administração, !)bservadas as normais legais pertinentes. 

§ 39 Para efeito deste artigo, o regime de trabalho do professor 
abrangerá as atividades de preparação, ministração e avaliação de 
aulas, trabalhos de exames, reuniões de caráter pedagógico e 
acompanhamento das atividades discentes, na forma da regulamenta
ção vigente. 

CAPITULO III 

Do Est,glo Probatório 

Art. 99 No primeiro ano de exercício, contado da data de 
admissão, o integrante da carreira de magistério ficará em estágio 
probatório, por contrato a prazo &eterminado. 

Art. 10. Apurar-se-ão, no estágio probatório do contratado, os 
seguintes requisitos: 

a) idoneidade moral; 
b) assiduidade; 
c) disciplina; 
d) eficiência; 
e) dedicação ao ensino; 
r) adaptação à comunidade. 
Parágrafo único. A apuração dos requisitos de que trata este 

artigo será disciplinada em regulamento, a s~r expedido pela Funda
ção Educacional do Distrito Federal. 

CAPITULO IV 

Da Lotaçio e Remoçio 

Art. 11. A lotação e remoção do pessoal do magistério serão 
efctuadas de acordo com as normas estabelecidas pela Fundação 
Educac_ional do Distrito Federal. 

Art 12. As formas de remoção do pessoal de magistério serão: 
a) ex officlo; 
b) voluntária. . . 
Art. 13. A remoção ex officlo dar-se-á no mtcresse do serv1ço, s 

critério da administração. 
Art. 14. A remoção voluntária proccder-se-á: 
i) por permuta; 
b) por concurso. 
§ 19 A remoção por permuta, condicionada sempre ao interesse 

da administração, poderá ocorrer na hipótese cm que dois integran
tes do.quadro do magistério, em exercício de atividades idênticas ou 
com capacidade e habilitação para exercê-las, requeiram a mudança 
das respectivas lotações, desde que nos períodos Q~ férias escolares. 

§ 29 A remoção por concurso proccssar-se~á1 • anualmente, na 
forma do que dispuser o ato próprio baixado p~a FUndação Ed~~a
cional do Distrito Federal, ressalvado sempre o mteresse da admmiS· 
tração. 

TITULO III 
Dos Deveres e Responsabilidades e dos Direitos e Vantagens Especial! 

CAPITULO! 
Dos Deveres e Responsabilidades 

Art. 15. ~ dever dos integrantes do Magistério Oficial de 
Distrito Federal contribuir para que o processo educacional se 
desenvolva de conformidade com os princípios básicos de que trata c 
Capítulo II do Título I, deste Estatuto, dentro das modernas técnica! 
pedagógicas e de acordo com os objetivos estabelecidos pelos órgão! 
.normativos próprios. 

§ (9 Coonpetem aos professores, além da dedicação ao ensino, 
as seguintes atividades: 

a) colaborar com a direção do estabelecimento de ensino em 
que estiver servindo na preparação de material didático; 

b) participar da elaboração de textos escolares; 
c) colaborar na orientação de estu~os dirigidos; 
d }.participar de trabalhos pedagógicos extraclasse; 
e) realizar outros trabalhos relacíonados corn a disciplina que 

lecionam, conforme determinação da direção do estabelecimento de 
.ensino a que estiverem servindo. 

§ 29 Além das atividades a que se refere o parágrafo anterior, os 
professores participarão dos atos que complementam a educação do 
corpq discente. 

Art. 16. Os professores sujcitar-se-ão, além das normas 
oriundas do Sistema Oficial dé Ensino· do Distrito Federal, às 
disposições desta Lei e às da lceis)acão trabalhista. 

CAPITULO II 
Da Remuneraçio e das Vantagens 

Art. 17. A remuneração dos professores de J9 e 29 Graus do 
Sistema Oficial de Ensino do Distrito Federal será fixada tendo cm 
vista a maior qualificação ,cm cursos e estágio de formação, 
aperfeiçoamento ou especialização, sem distinção dos graus 
escolares em auc atucm. 

Art. 18. Os planos de classificação, de retribuição e as atribui
ções, responsabilidades e demais características pertinentes aos 
professores contratados serão sempre estabelecidos pela Fundação 
Educacional do Distrito Federal, observados os dispositivos legais 
pertine~tes. 

Art. 19. A remuneração mensal dos professores, além do 
salário-base estabelecido para cada classe, compreenderá: 

a) incentivqs funcionais; . 
b) gratificação por exercício no ensino especial; 
c) ajuda' de cus!o, quando em 'exercício em zona longínqua ou 

de difícil acesso; 

·d) outras vantagens deferidas por lei. 
Art. 20. Os incentivos funcionais referidos no artigo anterior 

serão concedidos aos professores que satisfizerem, em cada caso, os 
seguintes requisitos: 

I - obtenção do grau de Doutor em curso credenciado pelo 
Conselho Federal de Educação; · 

II - obtenção do grau de Mestre em curso credenciado pelo 
Conselho Federal de Educação; 

iii - conclusão do curso de aperfeiçoamento, treinamento, 
especialização ou de estudos adicionais, previstos no parágrafo (9 do 
artigo 30 da Lei n9 5.692, de II de agosto de 1971; 

IV - títulos, trabalhos e serviços relevantes, de natureza científi· 
ca, técnicà ou artística, ligados ao ensino. 

Parágrafo único. O regulamento para a· concessão dos incenti· 
vos funcionais de que trata este artigo, bem como as bases. para o 
respectivo cálculo,'tendo em vista o salário e o regime de trabalho a 
que estiver subordinado o professor, serão fixados pela Fundação 
Educacional do ~istrito Federal, observadas, no que couber, as 
disposições oriundas do Sistema Oficial de Ensino do Distrito 
Federal. 
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CAPITULO III 
Du Fêrlas Eacolares 

Art. 21. As férias dos professores, desde que no exercício de 
atividades docentes, deverão coincidir com as férias escolares que se 
seguem ao término de cada ano letivo. 

Parágrafo único. O perfodo de férias anual terá a duração de 30 
(trinta) dias, de preferência corridos. 

Art. 22. Os períodos de férias ou de recessos escolares não 
cobertos pelo ·gozo das férias regulamentares de que trata o artigo 
anterior serão utilizados pela Fundação Educacional do Distrito 
Federal em·atividades extraclassc ou de prep.aração c aperfeiç~áinen
to'do professor. 

CAPITULO IV 
Da Assistência e Aposentadoria 

Art. 23. O sistema de assistência e aposentadoria do pessoal 
regido por este Estatuto é o constante da Lei Orgânica da 
P.revidência Social. 

CAPITULO V 
Do Mérito Educacional 

Art. 24. Aos professores do Sistema Oficial de Ensino do Distri
to Federal selecionados, anualmente, cm decorrência do 
desenvolvimento de trabalho pedagógico considerado de real valor 
para a elevação da qualidade do ensino, serão concedidos Prêmios 
do Mérito Educacional e Diploma do Mérito Educacional conforme 
regulamentação a ser expedida pela Fundação Educacional do 
Distrito Federal. 

Art. 25. Caberá a 11ma Comissão Especial, que para este fim 
será instituída pela Fundação Educacional do Distrito F edcral, 
estabelecer c divulgar, anualmente, os critérios para o julgamento 
dos trabalhos e atribuições dos Prêmios c Diplomas do Mêrito 
Educacional, bem como analisar c classificar os trabalhos apresenta
dos. 

Art. 26. Os professores agraciados com os Prêmios e 
Diplomas terão os mesmos registrados nas respectivas fichas funcio
nais. 

Art. 27. A entrega dos Prêmios c Diplomas do Mérito Educa
cional será feita em sessão solene oficial, no dia 15 de Olltllbro, em 
comemoração ao "Dia do Professor". 

TITULO IV 

CAPITULO ÚNICO 
Das Disposições Transitórias e Finais 

Art. 28. Os ocupantes de cargos de Professor do Ensino Mé
dio e de Professor do Ensino Elementar dos Quadros de Pessoal do 
Distrito Federal, serão lotados na Fundação Educacional do 
Distrito Federal e, quando no exercício de atividadcs inerentes ao 
Sistema Oficial de Ensino do Distrito Federal, farão jus a uma 
complementação salarial igual à diferença entre o seu vencimento e o 
salário-base fixado pela Fundação para os professores contratados 
de igual habilitação. 

Art. 29. A complementação salarial a que se refere o art. 28 
será considerada, para fins de cálculo dos proventos de 
aposentadoria, na base de 2/30 (dois trinta avos) por ano ou fração 
de ano de exercício cm atividadcs inerentes ao Sistema Oficial de 
Ensino do Distrito Federal, não podendo ultrapassar 30/30 (trinta 
trinta avos) do valor estabelecido para a mencionada complementa
ção. 

Art. 30. Serão, também, considerados no cálculo dos 
proventos de aposentadoria dos professores do ensino médio e do 
ensino clemen ta r os incentivos funcionais de que trata a alínea a do 
art. 19. 

• Art. 31. Aplicam-se aos professores de que trata o artigo 28, 
além das normas próprias do seu regime jurídico, o disposto nos 
artigos 89, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22,24 e 26 desta Lei: 

Art. 32. Os cargos de Professor do Ensino Médio e de Profes-

sor do Ensino Elementar dos Quadros de Pessoal do Distrito Federal 
serão considerados extintos e, à medida que vagarem, automati
camente suprimidos. 

Art. 33. Esta Lei entrará cm vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N95.692, DE 11 DE AGOSTO DE 1971 

Fixa Diretrizes e Bases para o ensino de 19 e 29 graus, e dai 
outras providências. 

O Presidente da República, 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

CAPITULO I 
Do Ensino de 19 e 2~ graus 

Art. 19 O ensino de 19 c· 29 graus tem por objetivo geral 
proporcionar ao educando a formação necessária ao desenvolvi
mento de suas potencialidades como elemento de auto-realização, 
qualificação para o trabalho e preparo para o exercício consciente da 
cidadania. 

§ 19 Para efeito do que dispõem os arts. 176 e 178 da 
Constituição, entende-se por ensino primário a educação 
correspondente ao ensino de primeiro grau e por ensino médio, o de 
segundo grau. 

§ 29 O ensino de 19 e 29 graus será ministrado obrigatoria
l'lente na língua nacional. 

Art. 29 O ensino de )9 e 29 graus será ministrado em estabele
cimento criados ou reorganizados sob critérios que assegurem a 
plena utilização dos seus recursos materiais e humanos, sem dupli
cação de meios para fins idênticos ou equivalentes. 

Parágrafo único. A organização administrativa, didática e 
disciplinar de cada estabelecimento do ensino será regulada no 
respectivo regimento, a ser aprovado pelo órgão próprio do sistema, 
com observância de normas fixadas pelo respectivo Conselho de 
Educação. 

Art. 39 Sem prejuízo de outras soluções que venham a ser 
adotadas, os sistemas de ensino estimularão, no mesmo. estabeleci
mento, a oferta de modalidades diferentes de estudo integradas por 
uma base comum e, na mesma localidade: 

a) a reunião de pequenos estabelecimentos em unidades mais 
amplas; 

b) a entrosagem e a intercomplementariedade dos estabele
cimentos de ensino entre si ou com outras instituições sociais, a fim 
de aproveitar a capacidade 'ociosa de uns para suprir deficiências de 
outros; 

b) a organização de centros interescolarcs que reúnam serviços 
e disciplinas ou áreas de estudo comuns a vários estabelecimentos. 

Art. 49 Os currículos do ensino de J9 e 29 graus terão um 
núcleo comum, obrigatório em âmbito nacional, e uma parte 
diversificada para atender, conforme as necessidades c possibilidades 
concretas, às peculiaridades locais, aos planos dos estabelecimentos e 
às diferenças individuais dos alunos. 

§ )9 Observar-se-ão as seguintes prescrições na definição dos 
conteúdos curriculares: 

I - O Conselho Federal de Educação fixará para cada grau as 
matérias relativas ao núcleo comum, definindo-lhes os objctivos c a 
amplitude. 

11 - Os Conselhos de Educação relacionarão, para os respecti
vos sistemas de ensino, as matérias dentre as quais poderá cada esta
belecimento escolher as que devam constituir a parte diversificada. 

III - Com aprovação do competente Conselho de Educação, o 
estabelecimento poderá incluir estudos não decorrentes de matérias 
relacionadas de acordo com o inciso anterior. 

~ 29 No ensino de )9 e 29 graus dar-se-â especial relevo ao estudo 
da língua nacional, como instrumento de comunicação e como 
expressão da cultura brasileira, 
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§ 39 Para o ensino de 29 grau, o Conselho Federal de Educação 
lixará, além do núcleo comum, o mínimo a ser exigido cm cada habi· 
litação profissional ou conjunto de habilitações afins. 

§ 49 Mediante aprovação do Conselho Federal de Educação, os 
establecimentos de ensino poderão oferecer outras habilitações 
profissionais, para as quais não haja mínimos de currículo previa
mente estabelecidos por aquele órgãQ, assegurada a validade nacio
nal dos respectivos estudos. 

Art. 59 As disciplinas, áreas de estudo e atividadcs que resultem 
das matérias fixadas na forma do artigo anterior, com as disposições 
necessárias ao seu relacionamento, ordenação e seqUência, constitui
rão para cada grau o currículo pleno do estabelecimento. 

§ ]9 Observadas as normas de cada sistema de ensino, o currícu
lo pleno terá uma parte de educação geral c outra de formação espe
cial, sendo organizado de modo que: 

a) no ensino de primeiro grau, a parte de educação geral seja 
exclusiva nas séries iniciais e predominantes nas finais; 

b) no ensino de segundo grau, predomine a parte de formação 
especial. 

§ 29 A parte de formação especial do currículo: 
a) terá o objetivo de sondagem de aptidões e iniciação para o 

trabalho, no ensino de 19 grau, c de habilitação profissional, no ensi
no de 29 grau; 

b) será fixada, quando se destine a iniciação e habilitação profis
sional, em consonância com as necessidades do mercado de trabalho 
local ou regional, à vista de levantamentos periodicamente reno
vados. 

§ 39 Excepcionalmente, a parte especial do currículo poderá as
sumir, no ensino de 29 grau1 carátcr de aprofundamento em deter
minada ordem de estudos gerais, para atender a aptidão específica 
do estudante, por indicação de professores e orientadores. 

Art. 69 As habilitações profissionais poderão ser realizadas em 
regime de cooperação com as empresas. 

Parágrafo único. O estágio não acarretará para as empresas ne
nhum vínculo de emprego, mesmo que se remunere o aluno estagiá
rio, e suas obrigações serão apenas as especificadas no convênio feito 
com o estabelecimento. 

Art. 79 Será obrigatória a inclusão de Educação Moral e Cívica, 
Educação Física, Educação Artística e Programas de Saúde nos cur
rículos plenos dos estabelecimentos de 19 e 29 graus, observado quan
to à primeira o disposto no Decreto-Lei n9 869, de 12 de setembro de. 
1969. 

Parágrafo único. O ensino roli!ioso, de matrícula facultativa, 
constituirá disciplina dos horá.rios normais dos estabelecimentos ofi· 
ciais de I 9 e 29 gri%US. . 

Art. 89 A oraenação do currículo sc;á feita por séries anuais de 
discip,linas ou áreas de estudo organizadas de forma a p~itir, 
coe forme o plano e as possibilidades do estabelecimento, a incluS1l.o 
de opções que atendam às diferenças individuais do alunos c, n? ensi
no de 29 grau, ensejem variedade de habilitações. · 

§ ]9 Admitir-se-á a organização semestral no ensino de 19 c 29 
gr!lus' e, no de 29 grau, a 'matrícula por disciplina sob condiç~cs que 
assegurem o relacionamento, a ordenação c.a seqUência dos estudos. 

§ 29 Em qualquer grau, poderão organizar-se class!=S que reú
nam alunos de diferentes séries c de equivalentes níveis de adian
tamento, para o ensino de linguas estrangeiras e outras disciplinas, 
áreas de estudo e atividades em que tal solução se aconselhe. 

Art. 99 Os alunos que apresentem deficiências físicas ou men
. tais, os que se encontrem em atraso considerável quanto à idade regu
lar de matrícula e os superdotados deverão receber tratamento espe· 
cial, de acordo com as normas fixadas pelos competentes Consclhor 
de Eiducação. 

Art. I O. Será instituída obrigatoriamente a Orientação Educa· 
cional, incluindo aconselhamento vocacional, em cooperação com os 
professores, a família c a comunidade. 

Art. 11. O ano e o semestre letivos, independentemente do ano 
civil, terão, no mínimo, 180 e 90 dias de trabalho escolar efetivo, 
respectivamente, excluído o tempo reservado às provas· finais, caso 
estas sejam adotadas .. 

§ 19 Os estabelecimentos de ensino de ]9 c 29 graus funcionarão 
entre os períodos lctivos regulares para, além de outras atividades, 
proporcionar estudos de recuperação aos. alunos de aproveitamento 
insuficiente c ministrar, em carátcr intensivo, disciplinas; áreas de 
estudo c atividadcs plancjadas com duração semestral, bem como 
desenvolver programas de aperfeiçoamento de professores e realizar 
cursos especiais de natureza supletiva. 

§ 29 Na zona rural, o estabelecimento poderá organizar os perío
dos lctivos, com prescrição de férias nas épocas do plantio e colheita 
de safras, conforme plano aprovado pela competente autoridade de 
ensino. 

Art. 12. O regimento escolar regulará a substituição de uma dis· 
ciplina, área de estudo ou atividadc por outra a que se atribua idênti· 
co ou equivalente valor formativo, excluídas as que resultem do nú· 
cleo comum c dos mínimos fixados para as habilitações profissionais. 

Parágrafo único. Caberá 'aos Conselhos de Educação fixar, 
para os estabelecimentos situados nas respectivas jurisdições, os crité· 
rios gerais que deverão presidir ao aproveitamento de estudos defini· 
do neste artigo. 

Art. 13. A transferência do aluno de um para outro estabcle· 
cimento far-sc-á pelo núcleo comum fixado cm âmbito nacional e, 
quando for o caso; pelos mínimos estabelecidos para as habilitações 
profissionais, conforme normas baixadas pelos competentes Conse
lhos de Educação. 

Art. 14. A verificação do rendimento escolar ficará, na forma 
regimental, a cargo 'dos estabelecimentos, compreendendo a 
avaliação do aproveitamento c a apuração da assiduidade. 

§ 19 Na avaliação do aproveitamento, a ser expressa cm notas 
ou menções, preponderarão os aspectos qualitativos sobre os quanti
tativos e os resultados obtidos durante o período letivo sobre os da 
prova final, caso esta seja exigida. 

§ 29 O aluno de aproveitamento insuficiente poderá obter apro
vação mediante estudos de recuperação proporcionados obrigatoria
mente pelo estabelecimento. 

§ 39 Tcr-se-á como aprovado quanto à assiduidade: 
a) o aluno de freqUência igual ou superior a 75% na respectiva 

disciplina, área de estudo ou atividadc; .. 
b) o aluno de freqUência inferior a 75% que tcnhaJido aprovei

tamento superior a 80% da escala de notas ou menções adotadas pelo 
estabelecimento; 

c) o aluno que não se encontre na hipótese da alínea anterior, 
mas com freqUência igual ou superior ao mínimo estabelecido em 
cada sistema de ensino pelo respectivo Conselho de Edu~ação, c que 
demonstre melhoria de aproveitamento após estudos a título de 
recuperação. " 

§ 49 Verificadas as ncccssârias condições, os sistemas de ensino 
poderão admitir a adoção de crit~rios que permitam avanços 
.progressivos dos alunos pela conjugação dos elementos de idade c 
apr-civeitamento. · 

_)Art. IS. O regimento escolar podcrâ ad~itir que. no. re~ime 
seriado, a partir da 7• série, o aluno seja m,a(rÍculado com dependên· 
cia de uma ou duas disciplinas, áreas de.c5tudo ou atividades de série 
anterior, desde que preservada a scqUên'cia do currículo. 

Art. 16. Caberá aos estabelecimentos expedir os certificados de 
conclusão de série, conjunto de lciisciplinas ou grau escolar e os 
diplomas ou certificados correspondentes às habilitações 
profissionais de todo o ensino de 29 grau, ou de parte deste. 

Parágrafo único. Para que tenham validade nacional, os 
diplomas e certificados relativos às habilitações profissionais de· 
verão ser registrados cm órgão local do Ministério da Educação e 
Cultu~\1· 



~~--~·------~~--aa.-•••=•=-••ULLEC~ .. ~=•----••=== .. m--a. .. ~.aa~aa .... aa.maa.-.... cnnna ..... ra..-.............. _. .. IDBB~ .. 
1 DIÁRIO DO CONGRÉSSO NACIONAL (Seçio II) 

1
;.· 
i 

6280 · Sei:ta·felra 24 

CAPITULO 11 
Do Ensino de 19 Grau 

Art. 17. O ensino de 19 grau destina-se à formação-da criança e 
do pré-adolescente, variando em conteúdo e métodos segundo as 
fases de desenvolvimento dos alunos. 

Art. 18. O ensino de (9 grau terá a duração de oito anos letivos 
e compreenderá, anualmente, pelo menos 720 horas de atividades. 

Art. 19. Para o ingresso no ensino de (9 grau, deverá o aluno 
ter a idade mínima de sete anos. 

§ (9 As normas de cada sistema disporão sobre a possibilidade 
de ingresso no ensino de primeiro grau de alunos com menos de sete· 
anos de idade. 

§ 29 Os sistemas de ensino velarão para que as crianças de· idade 
inferior a sete anos recebam conveniente educação em escolas maier· 
na is, jardins de infância e intituições equivalentes. 

Art. 20. O ensino de 19 grau será obrigatório dos 7 aos 14 anos, 
cabendo aos Municípios promover, anualmente, o levantamento da 
população que alcance a idade escolar e proceder à sua chamada 
para matrícula. 

Parágrafo único. Nos Estados, no Distrito Federal, nos Territó· 
rios e nos Municípios, deverá a administração do ensino fiscalizar o 
cumprimento da obrigatoriedade escolar e incentivar a freqUência 
dos alunos. 

CAPITULO III 
Do Ensino de 29 Grau 

Art. 21. O ensino de 29 grau destina-se à formação integral do 
adolescente. 

Parágrafo único. Para ingresso no ensino de 29 grau, exigir-se-á 
a conclusão do ensino de J9 grau ou de estudos equivalentes. 

Art. 22. O ensino de 29 grau terá três ou quatro séries anuais, 
conforme previsto para cada habilitação, compreendendo, pelo me· 
nos, 2.200 ou 2.900 horas de trabalho escolar efetivo, respectiva· 
mente. 

Parágrafo único. Mediante aprovação dos respectivos Conse
lhos de Educação, os sistemas de ensino poderão admitir que, no re
gime de matrícula por disciplina, o aluno possa concluir em. dois 
anos no mínimo, e cinco no máximo, os estudos correspondentes a 
três s~ries da escola de 29 grau. 

Art. 23. Observado o que sobre o assunto conste da legislação. 
pró ria: 

a) a conclusão da 3• série do ensino de 29 grau, ou do correspon
dente no regime de matrícula por disciplinas, habilitará ao prossegui
mento de estudos em grau superior; 

h) os estudos correspondentes à 4• série do ensino de 29 grau 
poderão, quando equivalente, ser aproveitados em curso superior da 
mesma área ou de áreas afins. 

CAPITULO IV 
Do Ensino Supletivo 

Art. 24. O ensino supletivo terá por finalidade: 
a) suprir a escolarização regular para os adolescentes e adultos 

que não a tenham seguido ou concluído na idade própria; 
h) proporcionar, mediante repetida volta à escola, estudos de 

aperfeiçoamento ou atualização para os que tenham seguido o 
ensino regular no todo ou em parte. 

Parágrafo único. O ensino supletivo abrangerá cursos e exames 
a serem organizados nos vários sistemas de acordo com as normas 
baixadas pelos respectivos Conselho de Educação. 

Art. 25. O ensino supletivo abrangerá, conforme as necessida· 
des a atender, desde a iniciação no ensino de ler, escrever e contar e a 
formação profissional definida em em lei específica até o estudo 
intensivo de disciplinas do ensino regular e a atualização de conhe .. 
cimentos. 
, § 19 Os cursos supletivos terão estrutura, duração e regime esco· 

' lar que se ajustem às suas finalidades próprias e ao tipo especial de 
aluno a que se destinam. 
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§ 29 Os cursos supletivos serão ministrados em classes ou 
mediante a utilização de rádio, televisão, correspondência e outros 
meios de comunicação que permitam alcançar o maior número de 
alunos. 

Art. 26. Os exames supletivos compreenderão a parte do 
currículo resultante do núcleo comum, fixado pelo Conselho Federal 
de Educação, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter 
regular, e poderão, quando realizados para o exclusivo efeito de 
habilitação profissional de 29 grau, abranger sómente o mínimo esta· 
belecido pelo mesmo Conselho. 

§ (9 Os exames a que se refere este artigo deverão realizar-se: 
a) ao nível de conclusão do ensino de (9 grau, para os maiores 

de 18 anos; 
b) ao nível de conclusão do ensino de 29 grau, para os maiores 

de 21 anos. 
§ 29 Os exames supletivos ficarão a cargo de estabelecimentos 

oficiais ou reconhecidos indicados nos vários sistemas, anualmente, 
pelos respectivos Conselhos de Educação. 

§ 39 Os exames supletivos poderão ser unificados na jurisdição 
de todo um sistema de ensino, ou parte deste, de acordo com normas 
especiais baixadas pelo respectivo Conselho de Educação. ' 

Art. 27. Desenvolver-se·ão, ao nível de uma ou mais das quatro 
últimas séries do ensino de (9 grau, cursos de aprendizagem, 
ministrados a alunos de 14 a 18 anos, em complementação da 
escolarização regular, e, a esse nível ou ao de 29 grau, cursos intensi· 
vos de qualificação profissional. · 

Parágrafo único. Os cursos de aprendizagem e os de qualifica
ção darão direito a prosseguimento de estudos quando incluírem 
disciplinas, áreas de estudo e atividades que os tornem equivalentes 
ao ensino regular, conforme estabeleçam as normas dos vário1 
sistemas .. 

Art. 28. Os certificados de aprovação em exames supletivos e os 
relativos à conclusão de cursos de aprendizagem e qualificação serão' 
expedidos pelas instituições que os mantenham. · 

CAPITULO V 
Dos Professores e Especialistas 

Art. 29. A formação de professores e especialistas para o ensino 
de 19 e 29 graus será feita em níveis que se elevem progressivamente, 
ajustando-se às diferenças culturais de cada região do País, e com 
orientação que atenda aos objetivos específicos de cada grau, às 
características das disciplinas, áreas de estudo ou atividades e às 
fases de desenvolvimento dos educandos. 

Art. 30. Exigir-se-á como formação mínima para o exercício do 
magistério: 

a) no ensino de 19 grau, da I' à 4• séries, habilitação específica 
de 29 grau; 

b) no ensino de 19 grau, da 1' à 8• séries, habilitação específica' 
de grau superior, ao nível de graduação, representada por licenciatu· 
ra de 19 grau obtida em curso de curta duração; 

c) em todo o ensino de (9 e 29 graus, habilitação específica obti· 
da em curso superior de graduação correspondente a licenciatura 
plena. 

§ 19 Os professores a que se refere a letra a poderão lecionar na 
5• e 6• séries do ensino de 19 grau se a sua habilitação houver sido 
obtida em quatro séries ou, quando em três mediante estudos adicio· 
nais correspondentes a um ano letivo que incluirão, quando for o 
caso, formação pedagógica. 

§ 2v Os professores a que se refere a letra b poderão alcançar, no 
exercício do magistério, a 2• série do ensino de 29 grau mediante estu· 
dos adicionais correspondentes no mínimo a um ano letivo. 

§ 39 Os estudos adicionais referidos nos parágrafos anteriores 
poderão ser objeto de aproveitamento em cursos ulteriores. 

Art. 31. As licenciaturas de )9 grau e os estudos adicionais 
referidos no § 29 do artigo anterior serão ministrados nas universida· 
des e demais instituições que mantenham cursos de duração plena. 

Parágrafo único. As licenciaturas de [9 grau e os estudos 
adicionais, de preferência nas comunidades menores, poderão tam· 
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bém ser ministradas em faculdades, centros, escolas, institutos e 
outros tipos de estabelecimentos criados ou adaptados para esse 
fim, com autorização e reconhecimento na forma da Lei. 

Ar~. 32. O pessoal docente do ensino supletivo terá preparo 
adequado às características especiais desse tipo de ensino, de acordo 
com as normas estabelecidas pelos Conselhos de Educação. 

Art. 33. A formação de administradores, planejadores, orienta
dores, inspetores, supervisores e demais especialistas de educação 
será feita em curso superior de graduação, com duração plena ou 
curta, ou de pós-graduação. 

Art. 34. A admissão de professores e especialistas no ensino 
oficial de 19 e 29 graus far-se-á por concurso público de provas e títu
los, obedecidas para inscrição as exigências de formação constantes 
desta Lei. 

Art. 35. Não haverá qualquer distinção, para efeitos didáticos 
e técnicos, entre os professores c especialistas subordinados ao 
regime dàs leis do trabalho e os admitidos no regime do serviço 
público. 

Art. 36. Em cada sistema de ensino, haverá um estatuto que es
truture a carreira de magistério de !9 e 29 graus, com acessos graduais 
e sucessivos, regulamentando as disposições específicas da presente 
Lei e complementando-as no quadro da organização própria do 
sistema. 

Art. 37. A admissão e a carreira de professores e especialistas, 
nos estabelecimentos particulares de ensino de (9 e 29 graus, obede
cerão às disposições específicas desta Lei, às normas constantes 
obrigatoriamente dos respectivos regimentos e ao regime das Leis do 
Trabalho. 

Art. 38. Os sistemas de ensino estimularão, mediante plane
jumento apropriado, o aperfeiçoamento e atualização constantes dos 
seus professores e especialistás de Educação. 

Art. 39. Os sistemas de ensino devem fixar a remuneração dos 
professores e especialistas de ensino de !9 e 29 graus, tendo em vista a 
maior qualificação em cursos e estágios de formação, aperfeiçoa
mento ou especialização, sem distinção de graus escolares em que 
atuem. 

Art. 40. Será condição para exercício de magistério ou espe
cialidade pedagógica o registro profissional, cm órgão do Ministério 
da Educação e Cultura, dos titulares sujeitos à formação de grau 
superior. 

CAPITULO VI 
Do Financiamento 

Art. 41. A educação constitui dever da União, dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, das empresas, da 
família e da comunidade em geral, que entrosarão recursos e esforços 
para promovê-Ia e incentivá-la. 

Parágrafo único. Respondem, na forma da lei, solidariamente 
com o Poder Público, pelo cumprimento do preceito constitucional 
da obrigatoriedade escolar, os pais ou responsáveis e os em
pregadores de toda natureza de que os mesmos sejam dependentes. 

Art. 42.. O ensino nos diferentes graus será ministrado pelos 
poderes públicos e, respeitadas as leis que o regulam, é livre à ini
ciativa particular. 

Art. 43. Os recursos públicos destinados à educação serão apli
cados preferencialmente na manutenção e desenvolvimento do 
ensino oficial, de modo que se assegurem: 

a) maior número possível de oportunidades educacionais; 
b) a melhoria progressiva do ensino, o aperfeiçoamento e a 

assistência ao magistério e aos serviços de educação; 
c) o desenvolvimento científico e tecnológico. 
Art. 44. Nos estabelecimentos oficiais, o ensino de 19 grau é 

gratuito dos 7 aos 14 anos, e o de níveis ulteriores sê-Io-â para 
quantos provarem falta ou insuficiência de recursos e não tenham re
petido mais de um ano letivo ou estudos correspondentes no regime 
de matrícula por disciplinas. 

Art. 45. As instituições de ensino mantidas pela iniciativa par
ticular merecerão amparo técnico e financeiro do Poder Público, 

quando suas condições de funcionamento forem julgadas 
tórias pelos órgãos de fiscalização, e a suplementação de seus 
cursos se revelar mais econômica para o atendimento do objetivo. 

Parágrafo único. O valor dos auxnios concedidos nos 
deste artigo será calculado com base no número de 
gratuitas e na modalidade dos respectivos cursos, 
padrões mínimos de eficiência escolar previamente estabelecidos 
tendo em vista o seu aprimoramento. 

Art. 46. O amparo do Poder Público a quantos dernor1str:are1 
aproveitamento e provarem falta ou insuficiência de recursos 
sob forma de concessão de bolsas de estudo. 

Parágrafo único. Somente serão concedidas bolsas de 
gratuitas no ensino de (9 grau quando não houver vaga em 
cimento oficial que o aluno possa freqüentar com assiduidade. 

Art. 47. As empresas comerciais, industriais e agrícolas 
obrigadas a manter o en§ino de !9 grau gratuito para seus 
dos e o ensino dos filhos destes entre os sete e os quatorze 
concorrer para esse fim mediante a contribuição do sal~iric•-edluc! 
ção, na forma estabelecida por lei. 

Art. 48. O salário~educação instituído pela Lei n9 4.440, de 
de outubro de 1964, será devido por todas as empresas e demais 
dades públicas ou privadas, vinculadas à Previdência 
ressalvadas as exceções previstas na legislação específica. 

Art. 49. As empresas e os proprietários rurais, que não 
derem manter em suas glebas ensino para os seus empregados c 
til h os destes, são obrigados, sem prejuízo do disposto no artigo 47, 
facilitar-lhes a freqUência à escola mais próxima ou propiciar 
instalação e o funcionamento de escolas gratuitas em suas 
priedades. 

Art. 50. As empresas comerciais e industriais são 
obrigadas a assegurar, em cooperação, condições de aprencliza1gcr 
aos seus trabalhadores menores e a promover o preparo de 
pessoal qualificado. 

Art. 51. Os sistemas de ensino atuarão junto às empresas 
qualquer natureza, urbanas ou agrícolas, que tenham empregi:l~•o: 
residentes em suas dependências, no sentido de que instalem e 
nham, conforme dispuser o respectivo sistema e dcntr~ das necu""'r' 

dades locais, receptores de rádio e televisão educati11os para o 
pessoal. 

Parágrafo único. As entidades particulares que recebam 
ções ou auxílios do Poder Público deverão colaborar, m"rliAI1Io 

solicitação deste, no ensino supletivo de. adolescentes c adultos, 
na promoção de cursos e outras atividadcs com finalidade eat1ca1avo 
cultural, instalando postos de râdio ou televisão educativos. 

Art. 52. A União prestara assistência financeira aos Estados 
ao Distrito Federal para o desenvolvimento de seus sistemas de 
no e organizará o sistema federal, que terá carâtcr' supletivo c 
estenderá por todo o País, nos estritos limites das àeficiências locais. 

Art. 53. O Governo Federal cstabclccerâ e exc6utarâ planos 
cionais de educação que, nos termos do artigo 52, abJ:W;~gerão os 
gramas de iniciativa própria e os de concessão de auxll~. · 

Parágrafo único. O .planejamento setorial da eduêação 
atender às diretrizcs e normas do Plano-Geral do Governo, de 
que a programação a cargo dos órgãos da direção superior do 
tério da Educação e Cultura se integre harmonicamente nesse 
Geral. . 

Art. 54. Para efeito de concessão de auxilias, os planos dos 
temas de ensino deverão ter a duração c quatro anos, ser am·ov•mo 

pelo respectivo Conselho de Educação e estar em consonância 
as normas e critérios do planejamento nacional da educação. 

§ !9 A concessão de auxilio federal aos sistemas estaduais de 
sino e ao sistema do Distrito Federal visarâ a corrigir as diferenças 
gionais de desenvolvimento sócio-econômico, tendo cm vista 
per capita, e população a ser escolarizada, o respectivo estatuto 
magistério, bem como a remuneração condigna e pontual dos 
sores e o progresso quantitativo e qualitativo dos serviços de 
verificado no biênio anterior. 
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§ 29 A concessão do auxrtio financeiro aos sistemas estaduais e 
ao sistema do Distrito Federal far-se-á mediante convênio, com base 
cm planos e projetas apresentados pelas respectivas administrações e 
aprovados pelos Conselhos de Educação. 

§ 39 A concessão de auxrtio financeiro aos programas de educa
ção dos Municípios, integrados nos planos estaduais, far-se-á me
diante cdnvênio, com base em planos e projetas apresentados pelas 
respectivas administrações e aprovados pelos Conselhos de Educa
ção. 

Art. 55. Cabe à União organizar e financiar os sistemas de ensi
,no dos Territórios, segundo. o planejamento setorial da educação:·. 

Art. 56. Cabe à União destinar recursos para a concessão de 
b.olsas de estudo. 

§ 19 Aos recursos federais, os Estados, o Distrito Federal e os· 
Municípios acrescerão recursos próprios para o mesmo fim. 

§ 29 As normas que disciplinam a concessão de bolsas de estu
do decorrentes dos recursos federais seguirão as diretrizes estabeleci
das pelo Ministério da Educação é Cultura, que poderá delegar a 
entidades municipais de assistência educacional, de que trata o § 29 

do art. 62, a adjudicação dos auxílios. 
§ 39 O Programa Especial de Bolsas de Estudo (PEBE) reger-se

á por normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Previdên
cia Social. 

Art. 57. A assistência técnica da União aos sistemas estaduais 
de ensino e do Distrito Federal será prestada pelos órgãos da 
administração do Ministério da Educação e Cultura e pelo Conselho 
Federal de Educação. 

Parágrafo único. A assistência técnica incluirá colaboração e 
suprimento de recursos financeiros para preparação, acompanha
mento e avaliação dos planos e projetos educacionais que objetivam 
o atendimento das prescrições do plano setorial de educação da 
União. 

Art. 58. A legislação estadual supletiva, observado o disposto 
no artigo 15 da Constituição Federal, estabelecerá as responsabilida
des do próprio Estado e dos seus Municípios no desenvolvimento 
dos diférentes graus de ensino e disporá sobre medidas que visem a 
tornar mais eficiente a aplicação dos recursos públicos destinados à 
educação. 

Parágrafo único. As providências de que trata este artigo 
visarão à progressiva passagem para a responsabilidade municipal de 
encargo e serviços de educação, especialmente de 19 grau, que pela 
sua natureza possam ser realizados mais satisfatoriamente pelas 
administrações locais. 

Art. 59. Aos municípios que não aplicarem, em cada ano, pelo 
menos 20% da receita tributária municipal no ensino de 19 grau, 
aplicar-se-á o disposto no art. 15, § 39, alínea f, da Constituição. 

Parágrafo único. Os municípios destinarão ao ensino de 19 grau 
pelo menos 20% das transferências que lhes couberem no Fundo de 
Participação. 

Art. 60. ~vedado ao Poder Público e aos respectivos órgãos da 
administração indireta criar ou auxiliar financeiramente estabeleci
mentos ou serviços de ensino que constituam duplicação desnecessá
ria ou dispersão prejudicial de recursos humanos, a juízo do 
competente Conselho de Educação. 

Art. 61. Os sistemas de ensino estimularão as empresas que. te. 
nham em seus serviços mães de menores de sete anos a organizar e 
manter, diretamente ou em cooperação, inclusive com o Poo.er 
Público, educação que preceda o ensino de )9 grau. 

Art. 62. Cada sistema de ensino compreenderá, 
obrigatoriamente, além de serviços de assistência educacional que 
assegurem aos alunos necessitados condições de eficiência escolar, 
entidades que congreguem professores e pais de alunos, com o 
objetivo de colaborar para o eficiente funcionamento dos 
estabelecimentos de ensino. 

§ 19 Os serviços de assistência educacional de que trata este 
artigo destinar-se-ào; de preferência, a garantir o cumprimento da 
obrigatoriedade escolar e incluirão auxmos para a aquisição de 

material escolar, transporte, vestuário, alimentação, tratamento 
médico e dentário e outras formas de assistência familiar. 

§ 29 O Poder Público estimulará a organização de entidades 
locais de assistência educacional, constituídas de pessoas de 
comprovada idoneidade, devotadas aos problemas sócio-educa
cionais que, em colaboração com a comunidade, possam incumbir-se 
da execução total ou parcial dos serviços de que trata este artigo, 
assim como da adjudicação de bolsas de estudo. 

Art. 63. A gratuidade da escola oficial e as bolsas de estudo 
oferecidas pelo Poder Público serão progressivamente substituídas, 
no ensino de 29 grau, pela concessão de bolsas sujeitas a restituição. 

Parágrafo único, A restituição de que trata este artigo poderá 
fazer-se cm espécie. ou em serviços profissionais, na forma de que a 
lei determinar. 

CAPITULO VII 
Das· Disposições Gerais 

Art. 64. Os Conselhos de Educação poderão autorizar 
experiências pedagógicas, com regimes diversos dos prescritos na 
presente lei, assegurando a validade dos estudos assim realizados. 

Art. 65. Para efeito de registro e exercício profissional, o 
Conselho Federal de Educação fixará as normas de revalidação dos 
diplomas e certificados das habilitações, correspondentes ao ensino 
de 29 grau, expedidos por instituições estrangeiras. 

Art. 66. Ficam automaticamente reajustadas, quanto à 
nomenclatura, as disposições da legislação anterior que permaneçam 
em vigor após a vigência da presente lei. 

. Art. 67. Fica mantido o regime especial para os alunos de que 
trata o Decreto-Lei n9 1.044, de 21 de outubro de 1969. 

Art. 68. O ensino ministrado nos estabelecimentos militares é 
regulado por legislação específica. 

Art. 69. O Colégio Pedro II integrará o sistema federal de 
ensino. 

Art. 70. As administrações dos sistemas de ensino e as pessoas 
jurídicas de direito privado poderão instituir, para alguns ou todos 
os estabelecimentos de )9 e 29 graus por elas mantidos, um regimento 
com um que, assegurando a unidade básica estrutural e funcional da 
rede, preserve a necessária flexibilidade didática de cada escola. 

CAPITULO VIII 
Das Comissões Transitórias 

Art. 71. Os Conselhos Estaduais de Educação poderão delegar 
parte de suas atribuições a Conselhos de Educação que se or11anizem 
nos Municípios onde haja condições para tanto. 

Art. 72. A implantação do regime instituído na presente lei far
se-â, progressivamente, segundo as peculiaridades, possiblidades e 
legislação de cada sistema de ensino, com observância do Plano 
Estadual de Implantação que deverá seguir-se a um planejamento 
prévio elaborado para fixar as linhas gerais daquele, e disciplinar o 
que deva ter execução imediata. 

Parágrafo único. O planejamento prévio e o Plano Estadual de 
Implantação, referidos neste artigo, deverão ser elaborados pelos 
órgãos próprios do respectivo sistema de ensino, dentro de 60 dias o 
primeiro e 210 o segundo, a partir da vigência desta lei, 

Art. 73. O Ministro da Educação e Cultura, ouvido o Conselho 
Federal de Educação, decidi rã das questões suscitadas pela transição 
do regime anterior, para o que se institui na presente lei, baixando os 
atos que a tanto se façam necessários. 

Art. 74. Ficam integrados nos respectivos sistemas estaduais os 
:stabelecimentos particulares de ensino médio até agora vinculados 
ao sistema federal. 

Art. 75. Na implantação do regime instituído pela presente lei, 
observar-se-ào as seguintes prescrições em relação a 
estabelecimentos oficiais e partic\llares de (9 grau: 

I - as atuais escolas primárias deverão instituir, progressiva-m 
ente, as séries que lhes faltam para alcançar o ensino completo de 19 

grau, 
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11 - os atuais estabelecimentos que mantenham ensino ginasial 
poderão continuar a ministrar apenas as séries que lhes 
correspondem, redefinidas quanto à ordenação e à composição 
curricular, até que alcancem as oito da escola completa de i9 grau. 

III - os novos estabelecimentos deverão, para fins de 
·autorização, indicar nos planos respectivos a forma pela qual 
iii'Ctendem desenvolver, imediata ou progressivamente, o ensino 
con;tplcto de (9 grau. 

Art. 76. A iniciação para o trabalho e a habilitação profissional 
poderão ser antecipadas: 

a) ao nível da série realmente alcançada pela gratuidade escolar 
cm cada sistema, quando inferior à oitava; 

b) para a adequação às condições individuais, inclinações e 
idade dos alunos. 

Art. 77. Quando a oferta de professores, legalmente 
habilitados, não bastar para atender às necessidades do ensino, 
tJ,ermiti.r·se>â que · tecionem, cm ·car!\ter supl~entar o a tftill6 
precarto: 

a) no ensino de 19 grau, até a 8• série, os diplomados com habili
tação para o magistério ao níVel da 4• série de 29 grau. 

b) no ensino de )9 grau, até a 6• série, os diplomados com habili• 
tação para ~agistério ao nível da 31 série de 29 grau; 

c) no ensino de 29 grau, até a série final, os portadores de 
diploma relativo à licenciatura de )9 grau. 

Parágrafo único. Onde e quando persistir a falta real de 
profess,ores, após a aplicação dos critérios estabelecidos neste artigo, 
poderão ainda lecionar: 

a) no ensino de )9 grau, até a 6• série, candidatos que hajam 
concluído.a 8• série e venham a ser preparados em cursos intensivos; 

b) no ensino de )9 grau, até a 5• série, candidatos habilitados em 
exames de capacitação regulados, nos vários sistemas, pelos respecti
vos Conselhos de EducaçãÓ; 

c) nas demais séries do ensino de )9 grau e no de 29 grau, candi
datos habilitados em exames de suficiência regulados pelo Conselho 
Federal de Educação e realizados em instituições oficiais de ensino 
superior indicados pelo mesmo Conselho. 

Art. 78. Quando a oferta de professores licenciados não bastar 
para atender às necessidades do ensino, os profissionais diplomados 
em outros cursos de nível' superior poderão ser registrados no Minis
tério da Educação e Cultura, mediante complementação de seus estu
dos, na mesma área. ou em âreas afins, onde se inclua a formação pe
dagógica, observados o~ cRtérios estabelecidos pelo Conselho Fe
deral de Educação. 

Art. 79. Quando a oferta de profissionais legalmente habilita
dos para o exercício das funções de direção dos estabelecimen. 
um sistema, ou parte deste, não bastar para atender as suas necessi
dades, permitir-se-á que as respectivas funções sejam exercidas por 
professores habilitados para o mesmo grau escolar, com experiência 
de magistério. · 

Art. 80. Os sistemas de ensino deverão desenvolver programas 
especiais de recuperação para os professores sem a formação prescri
ta no art. 29 desta Lei, a fim de que possam atingir gradualmente a 
qualificação exigida. 

Art. 8 I. Os sistemas de ensino estabelecerão prazos, a contar 
da aprovação do Plano Estadual referido no artigo 72, dentro dos 
quais deverão os estabelecimentos de sua jur.isdição apresentar os 
respectivos regimentos adaptados à presente Lei. 

Parágrafo único. Nos três primeiros anos de vigência desta 
Lei, os estabelecimentos oficiais de )9 grau, que não tenham regimen
to próprio, regularmente aprovado, deverão reger-se por normas 
expedidas pela administração dos sistemas. 

Art. 82. Os atuais inspetôres federais de ensino poderão ser 
postos à disposição dos sistemas que necessitem de sua' colaboração, 
preferencialmente daqueles em cuja jurisdição estejam lotados. 

Art. 83. Os concursos para cargos do magistério, em estabele
cimentos oficiais, cujas inscrições foram encerradas até a data da pu-

blicação desta Lei, serão tegidos pela legislação citada nos rcspecti· 
vos editais. 

Art. 84. Ficam ressalvados os direitos dos atuais dirctorcs, inspc
tores, orientadores e administradores de estabelecimentos de ensino, 
estáveis no serviço pllblico, antes da vigênci.a da presente Lei. 

Art. 85. Permanecem, para todo o corrente ano, as exigências 
de idade e os critérios de exame supletivo constantes da legislação vi
gente, na data da promulgação desta Lei. 

Art. 86. Ficam assegurados os direitos dos atuais professores, 
com registro definitivo no Ministério da Educação, antes da vigéncia 
.desta Lei. 

Art. 87. Fica~ revogados os artigos de números 18, 21, 23 a 
29, 31 a 65, 92 a 95, 97 a 99, 101 a 103, 105, 109, 110, 113 e 116 da Lei 
n9 4.024, de 20 de dezembro de 1961, bem como as disposições de 
leis gerais e especiais que regulam em contrário ou de forma diversa a 
matéria contida na presente Lei. 

Art. 88. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, li de agosto de 1971; 1509 da Independência e 839 da 

República. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, do Distrito Fe
deral e de FinanÇas.) 

MENSAGEM N9156, DE 1976 
(N9 290/76, na origem) 

Excelentíssimos Senhore~ Membros do :senado Feder~!: 

Nos termos do artigo 51, combinado com o artigo 42, ~~m V, da 
Constituição, tenho a honra de submeter à elevada deliberação de 
Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos·~.se
nhor Governador do Distrito Federal, o anexo projeto de lei que 
"dispõe sobre a participação do Governo do Distrito Federal no 
capital da PRO FLORA S/ A- Florestamento e Reflorestamento". 

Brasllia, 23 de setembro de 1976.- Ernesto Geisel. 

E.M.E. N9Jif76 
GAG 

A Sua Excelência o senhor 
Ernesto Geisel 

Brasilia, 18 de maio de 1976. 

Presidente da República Federativa do Brasil 
Nesta 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 

Tenho a honra de submeter à "Consideração de Vossa Excelência 
proposição que visa a permitir a participação do Governo tio Dis
tritn Federal no .capita,l da PRO FLORA S/ A - Florestamento e 
Retlorestamento. criada em Assemblêia-Gerar de 8 ae novembro de 
1972, promovida pelo Banco Regional de Brasilia e da qual parti
ciparam empresas públicas que integram o Complexo Administrati
vo 'do Distrito Federal: Companhia de Eletricidade de Brasília, 
Companhia d,e Água e Esgotos de Brasília, Transportes Coletivos de 
Brasília, Sociedade de Abastecimento de Brasília e Companhia de 
Telecomunicações de Brasilia, cujos ates constitutivos foram arqui
vados na Junta Comercial do Distrito ·Federal (anexo I). Não 
obstante o Banco Central do Brasil ter admitido a participação do 
Banco Regional de Brasllia na constituição da PROFLORA S/A, 
(anexo 11) a falta de cumprimento da formalidade essencial no 
processo de sua instituição, autorização legislativa, impossibilitou o 
desenvolvimento pleno das suas atividades. 

A empresa fora constituída com finalidade de se criarem condi· 
ções para que o Banco Regional de Brasllia S/ A, então, o único ór
gão integrante do Sistema Administrativo deste Governo, passível de 
contribuição ao Imposto de Renda, pudesse deduzir percentagens 
aplicáveis, como incentivo fiscal, e cm empreendimentos florestais, 
na área do quadrilátero do Distrito Federal, de modo a dar inicio à 
formação de florestas artificiais na região, com vistas à melhoria do 
meio ambiente, à proteção aos mananciais que abastecem de água a 
Capital, além dc:.outros beneficies de ordem econômica e social. 
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Nos exercícios de 1972, 1973 e 1974, a empresa implantou dois 
Projetas, "PROFLORA I" e "PROFLORA If, com o refloresta· 
mento de uma área total de 789,55 h a. e plantio de cerca de 1.300.000 
árvores, sob um custo total deCrS 1.719.218,98. 

Conquanto o empreendimento estivesse sendo desenvolvido 
com reconhecido êxito na área executiva, o egrégio Tribunal de Con
tas do Distrito Federal, impugnou, por inidoneidade formal, o ato 
constitutivo da sociedàde, por considerá-lo sujeito à criação por lei, 
consoante Parecer de 30-8-73, da lavra do Procurador-Adjunto, Dr. 
Lincoln Teixeira ~endes Pinto da Luz, anexo por cópia (Anexo n9 2). 

À vista desse percalço e das diretrizes inseridas no II Plano 
Nacional de Desenvolvimento, concernentes a'o Modelo de Mercado 
e Funções de Governo, decidiu-se paralizar, temporariamente, as 
atividades da empresa e, em 1975, nada se plantou. 

Entretanto, releva assinalar que, até o momento, nenhum 
empresário privado ainda se fez sentir, com motivação e espontanei
dade, em empreendimentos florestais na área do Distrito Federal, 
cujo sistema fundiário vem prejudicando o desenvolvimento das 
ati v idades rurais. 

Esta estagnação é altamente prejudicial, mormente se conside
rar que o Distrito Federal, com seus 5.814 km2, tem a quase totalida
de de seu revestimento arbóreo constituído pela vegetação caracteri
zada por cerrado e campo, já que as matas ciliares cobrem apenas 
5,3% de sua área. 

~ por demais sabido que o cerrado, com suas árvores tortuosas 
e de folhagem coriácea, possui um baixo índice de evapo-transpira
ção, notadamente nos meses secos. 

Tal fato, aliado a outros fatores influenciadores do clima, é o 
responsável pela baixa taxa de umidade relativa do ar nesta região. 
Atingindo o ponto critico nos meses de agosto e setembro, quando 
chega a cair para até 10%, esse fenômeno traz sérios problemas fisio
lógicos à população do Distrito Federal. 

Situação que igualmente nos aflige e ameaça é a falta de prote
ção das mananciais, não só de água potável, que abastece Brasília, 
como também dos que alimentam o Lago Paranoá. 

Dentro desse quadro, medidas administrativas urgentes se im
põem. ~ pensamento de meu Governo tentar equacionar tais proble
mas, ou pelo menos minimizar os efeitos daquela situação, através 
do reflorestamento racional e sistemático com essências florestais 
adequadas, de vastas áreas estratégicas do Distrito Federal, que deve
rão somar, a médio e longo prazo, de 100.000 a 150.000 ha. 

A exeqUibilidade de nosso plano, pala sua envergadura, no 
entanto, está intimamente ligada à· possibilidade do enquadramento 
de seus respectivos projetas florestais nas disposições legais disci· 
plinadoras dos incentivos fiscais para o desenvolvimento florestal do 
Pais. 

O primeiro passo para a concretização desse ideal seria a obten· 
ção da inclusão do Distrito Federal na área abrangida pelos benefí
cios daqueles incentivos, a exemplo dos Distritos Florestais preco
nizados na E.M. 20/74-CDE, de 4-12-74, medida que está sendo, 
concomitantemente, solicitada ao Senhor Presidente do Instituto 
Brasileiro do Desenvolvimento Florestal- I.B DF. 

Não bastassem os aspectos ecológicos atrás apontados, outros 
fatores, também ponderáveis, justificariam plenamente a medida 
referida no item precedente. 

Com efeito, as características do solo, a topografia favorável, a 
rede viária existente, a mão-de-obra não especializada disponível, 
etc., tornam o reflorestamento no Distrito Federal uma atividade 
bastante facilitada, com perspectivas de boa rentabilidade e de 
significativo sentido económico-social. 

Enquanto não se consumar a participação eficiente da iniciativa 
privada no setor, este Governo promoverá o reflorestamento, 
resolvendo, assim, de um lado, os sérios problemas que afetam sua 
população atual e futura, e contribuindo, de outra parte, para o 
esforço conjunto que se vem encetando para o alcance de metas 
prioritárias do Governo Federal. como as do Programa Nacional de 

Papel e Celulose c do Plano Siderúrgico Nacional, sem descurar dos 
efeitos conservacionistas dos projetas. 

Integram nosso sistema administrativo oito empresas, cujos lu
cros l!quidos anuais ensejariam a aplicação de substanciais importân
cias cm florcstamento c reflorestamento, seja ao amparo da Lei 
n9 5.106, de 2-9-66, seja sob a sistemática do Decreto-Lei n9 1.376, 
de 12-12-74. 

Já recomendei aos Superintendentes daquelas empresas que, 
mediante indicação cm suas declarações de rendimentos deste exer
cício (ano-base de 1975), façam opção pela aplicação no Fundo de 
Investimentos Sctoriais - FISET /Florcstamcnto e Reflores
tamento. Tais recursos, no montante de• CrS 10.671.790,00, confor
me relação anexa, serão aplicados cm projetas próprios a serem 
executados pela "PROFLORA" (anexo n9 3) 

À vista do exposto c por entender que o reflorestamento no 
Distrito Federal, além de viável técnica e economicamente, é de alto 
interesse para o bem-estar da população local, anima-me vir solicitar 
a Vossa Excelência a adoção de medidas que propiciem a regulariza
ção institucional da PRO FLORA S/ A - Florcstamcnto c 
Reflorestamento e a convalidação de seus atos até a data de sua 
regular constituição. A empresa ficará vinculada à Secretaria de Ser
viços Públicos, com vista ao seu indispensável entrosamento com a 
Compahia de Àgua e Esgotos de Brasnia- CAESB. 

Assim, venho submeter à superior consideração de Vossa 
Excelência o antcprojeto de lei, cm apenso (anexo n9 4), no qual es
tão compreendidas as sugestões e pretensões constantes da presente 
exposição. 

Aproveito, finalmente, o ensejo para reiterar a Vossa Excelência 
os protestos do mais elevado apreço e profundo respeito. - Elmo 
Serejo Farias, Governador. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 144, DE 1976- DF 

Dispõe sobre a partlclpaçio do Governo do Distrito 
Federal no capital da PROFLORA S/A - Florestamento e 
ReOorestameato. 

O Senado Federal decreta: 
Art. (9 ~autorizada a participação do Distrito Federal no capi

tal social da PRO FLORA Sf A- Florestamento e Reflorestamento, 
constituída cm Assembléia Geral de 8 de novembro de 1972 c regis
trada sob n9 3.703 na Junta Comercial do Distrito Federal. 

Art. 29 Assegurada ao Distrito Federal a propriedade de, pelo 
menos, SI% (cinqUenta e um por cento) das açõcs com direito a voto, 
poderão participar ainda, no capital social da PRO FLORA, as em
presas públicas c sociedades de economia mista integrantes da estru
tura administrativa do Distrito Federal. 

Art. 39 O Distrito Federal intcgralizará sua parte no capital da 
PROFLORA com recursos provenientes do Fundo de Desenvolvi
mento do Distrito Federal (FUNDEFE), criado pelo art. 209 do De
creto-Lei n9 82, de 26 de dezembro de 1966. 

Art. 49 Para a . consecução de seus objctivos estatutários, a 
PRO FLORA utilizará os recursos que lhe forem destinados no Orça
mento do Governo do Distrito Federal c os originários ·de 17!l!Uias 
especiais ou de incentivos fiscais .s:aptados, principalmente, das em
presas públicas c sociedades-de economia mista sediadas no Distrito 
Federal. 

Art. 59 O .Governador do Distrito ·Federal aprovará novo 
Estatuto da PRO FLORA S/ A - Florcstamcnto c Reflorestamento 
com as.alterações decorrentes do disposto nesta Lei lj determinará as 
providências para o regular funcionamento da empresa, observadas 
as finalidades de sua constituição. 

Art. 69 Ficam convalidados os atos praticados pela 
PROFLORA até a data de vigência desta Lei. 

Art. 79 Esta Lei entrará cm vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 
DECR'ETO-LEI N9 82, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1966 

Regula o Sisle!IJR Tributário do Distrito Federal, e dá 
outras providências. 

OO Of Ot O OO O OOO O Of OOOO O lO O OO Of O OO OOOO OO OO O 00 00 00 0 I I 000 00 o 00 

Art. 209. Fica criado o Fundo de Desenvolv.imento do 
Distrito Federal (FUNDEFE) que se constituirá: 

I'-de vinte por cento (20%) da receita tributária anual efeti· 
vamente arrecadada; 

II- dos dividendos percebidos pelo Distrito Federal de suas 
ações no Banco Regional de Brashia S.A., na Companhia de Desen
volvimento do Planalto Central e nas demais empresas de cujo 
capital participe. 

•• •• •••••• •• •• • •• ••• ••• • ••• •••••••••• ••••••••••••••••• o ••.•. 

(As Comissões de Constituição e Justiça, do Distrito Fe· 
dera/ e de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - O 
Expediente lido vai à publicação. 

Passa-se â 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n9 23, de 1976 (n9 55-B/76, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto da Tradução do Protocolo 
de Prorrogação da Convenção sobre o Comércio do Trigo de 
1971, aprovado por ocasião da Conferência de Governos 
realizada no Consclhb Internacional do Trigo, a 20 de feve
reiro de 1976, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n9s 671 e 672, de 
1976, das Comissões: 

-de Relações Exteriores; e 
- de Economia. 

Em discussão o projeto. (J.>ausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentado. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 2: 

Dis.cussã,o-, !=m·turno único, do· Projeto de Resolução 
n9 99, de 1976. (apresentado pela 'Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n9 735, de 1976), que autori· 
za a Prefeitura Municipal de Crl\zeiro (SP) a elevar, em 
CrS 5.902.300,00 (cinco milhões, novecentos e dois mil e 
trezentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECER, sob n9 736, de 1976, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade. 
Em discussão o projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senado~es desejar usar da palavra, vou 

encerrar a discussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 
'Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redaçi!o. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 3: 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução 
n9 100, de 1976 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu parecer n9 737, de 1976), que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Guarani D'Oestc (SP) a elevar, em 
Cr$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros), o montante de 
sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n9 738, de 1976, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade. 

Em discussão o projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, vou 

encerrar a discussão. (Pausa.) 
Estâ encerrada. · 
Em votação . 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados 

(Pausa.) 
Aprovado., 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Esgotada a matéria 
'constante da Ordem do Dia. 

Sobre a mesa, redações finais dos Projetas de Decreto Legislati· 
vo n9 23, de 1976, e de Resolução n9s 99 e 100, de 1976, aprovados 
na Ordem do Dia da presente Sessão e'que, nos termos do parágrafo 
único do art. 355 do Regimento Interno, se não houver objeção do 
Plenário, serão lidas pelo Sr. 19-Secretârio. (Pausa.) 

São lidas os seguintes 

PARECER N9 793, DE 1976 
Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo~9 23, de 
.1976 (n9 55-B/76, na Câmara dos Deputados). 

Relator: Senador Virgílio Távora 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Decreto Le· 
gislativo n9 23, de 1976 (n9 55-B/76, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto da Tradução do Protocolo de Prorrogação da 
Convenção sobre o Comércio do Trigo de 1971, aprovado por oca
sião da Conferência de Governos realizada no Conselho Interna-· 
cional do Trigo, a 20 de fevereiro de 1976. 

Sala das Comissões, 23 de setembro de 1976.- Danton Jobim, 
Presidente- Virgílio Távora, Relator- Otto Lehmann. 

ANEXO AO PARECER N9 793, DE 1976 

l{ed.ação fina.! do Projeto de Decreto Legislativo n9 23, de 
1976 (n9 55-B/76, 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 N9 I DE 1976 

Aprova o texto da tradução do Protocolo de Prorrogação 
da Convenção sobre o Comércio do Trigo de 1971, aprovado 
por ocasião da Conferência de Governos realizada no Conselho 
Internacional do Tl'lgo, a 20 de fevereiro de 1976. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 ~ aprovado o texto da tradução do Protocolo de. 
Prorrogação da Convenção sobre o Comércio do Trigo de 1971, 
aprovado por ocasião da Conferência de Governos realizada no Con
selho Internacional do Trigo, a 20 de fevereiro de 1976. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação, 



6286 Sexta-feln 24 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II) Setembro de 1976 

PARECER N9794, DE 1976 
Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução n9 99, de 1976. 

Relator: Senador Otto Lehmann 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução 
n9 99, de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de: Cruzeiro (SP) 
a elevar em CrS 5.902.300,00 (cinco milhões, novecentos e dois mil e 
trezentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Sala das Comissões, 23 de setembro de 1976.- Danton Jobim, 
Presidente- Otto Lehmann, Relator- Virgílio Távora. 

ANEXO AO PARECER N9 794, DE 1976 

Redação final do Projeto de Resolução n9 99, de 1976. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 
42, inciso VI, da Constituição, e cu, , Presi-
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N9 , DE 1976 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cruzeiro, Estado de 
São Paulo, a elevar em CrS 5.902.300,00 (cinco milhões, no
vecentos e dois mil e trezentos cruzeiros) o montante de sua dívi
da consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. J9 f: a Prefeitura Municipal de Cruzeiro, Estado de São 
Paulo, autorizada a elevar, temporariamente, os parâmetros fixados 
pelos itens II c III do art. 29 da Resolução n9 62, de 1975, do Senado 
Federal, a fim de que possa realizar uma operação de crédito, no 
valor de CrS 5.902.300,00 (cinco milhões, novecentos e dois mil e tre
zentos cruzeiros), junto ao Banco do Brasil S.A., por conta do Fun
do de Desenvolvimento Urbano (FDI:J), destinada ao financiamento 
dos serviços de pavimentação asfâltica a serem executados em vias. 
públicas de três setores bâsicos daquela localidade. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi
cação. 

PARECER N9 795, DE 1976. 
Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução n9 100, de 1976. 

Relator: Senador Virgflio Távora 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução 
n9 100, de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de G.uarani 
d'Oeste (SP) a elevar em CrS 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada. 

Sala das Comissões, 23 de setembro de 1976. - Danton Jobim, 
Presidente- Virgílio Távora, Relator- Otto Lehmann. 

ANEXO AO PARECER N9 795, DE 1976 

Redação final do Projeto de Resolução n9 100, de 1976. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 
42, inciso V I; da Constituição, e eu, , Presi-
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N9 I DE 1976 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Guarani d'Oeste, 
Estado de Siio Paulo, a elevar em CrS' 1.000.000,00 (um mi
lhiio d~ cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

A rt. 19 t. a Prefeitura Municipal de Guarani d'Oeste, Estado 
de Suo Paulo, autorizada a elevar, temporariamente, os parâmetros 
tixudos pelos itens I, II e lll do art. 29 da Resolução n9 62, de 1975, 
do Senudo Federal, a fim de que possa realizar uma operação de crê-

dito, no. valor de CrS 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros), junto à 
Caixa Econômica do Estado de São Paulo S.A., destinada ao fi. 
nanciamento dos serviços de pavimentação a serem executados em 
vias públicas daquela cidade. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi
cação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - As redações tinais 
lidas vão à publicação. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. !9-Secretâ
rio. 

São lidos e aprovados os seguintes 

REQUERIMENTO N9499, DE 1976 
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispen

sa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n9 23, de 1976. 

Sala das Sessões, 23 de setembro de 1976.- Ruy Santos. 

REQUERIMENTO N9 500, DE 1976 
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispen· 

sa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação final 
do Projeto de Resolução n9 99; de 1976. 

Sala das Sessões, 23 de setembro de 1976.- Ruy Santos. 

REQUERIMENTO N9 501, DE 1976 
Nos termos do art. 356. do Regimento Interno, requeiro dispen

sa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação final 
do Projeto de Resolução n9 100, de 1976. 

Sala das Sessões, 23 de setembro de 1976.- Ru~ Santos. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Aprovados os 
requerimentos, passa-se à imediata apreciação das redações finais 
·anteriormente lidas. 

Em discussão a redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n9 23, de 1976. (Pausa.) · 

sa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
E111 votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pau-

Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Passa-se, agora, à 
apreciação da redação final do Projeto de Resolução n9 99, de 1976, 
anteriormente lida. 

Em discussão a redação final. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, encerra

rei a discussão. (Pausa.) 
Encerrada. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pau· 

sa.) 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Vai-se passar, nes
ta oportunidade, à apreciação da redação final do Projeto de Resolu
ção n9 100, de 1976. 

Em discussão a redaçil.o final anteriormente lida. (Pausa. J 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os ·srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pau

sa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - O Sr. Senador 
Franco Montoro enviou à Mesa projeto cuja tramitação, de acordo 
com o disposto no art. 259, lll, n, 3, do Regimento Interno, deve ter 
início na Hora do Expediente. 

A proposição serâ anunciada na próxima Sessão. 

-
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O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Nada mais 
havendo que tratar, vou encerrar a Sessão, designando para a or-
dinária de amanhã a seguinte. r 

ORDEM DO DIA 

-1-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 456, de 1976, do 
Sr. Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, do discurso proferido pelo Excelent!ssimo 
Senhor Presidente da República, General Ernesto Geisel, em 
Tóquio, no dia 16 de setembro de 1976. 

-2-

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela 
comissão de redação em seu Parecer n9 769, de 1976), do Projeto de 
Lei do Senado n9 5, de 1975, do Sr. Senador Geraldo Mesquita, que 
dá nova redação ao artigo 16 do Decreto-Lei n9 288, de 28 de feve
reiro de 1967, que regula a Zona Franca de Manaus. 

-3-

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 
93, de 1976, do Sr. Senador Leite Chaves, que acrescenta parágrafo 
único ao art. 14 da Lei n9 6.015, de 31 de dezembro de 1973, alterada 
pela Lei n9 6.216, de 30 de junho de 1975, tendo 

PARECER, sob n9 693, de 1976, da Comissão: 
-de Redação, oferecendo a redação do vencido. 

-4-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 
20 I, de 1975, do Sr. Senadot Orestes Quércia, que dispõe sobre in
clusão da disciplina "Princípios de Segurança do Trabalho", no 
currículo dos cursos de 29 grau", tendo 

PARECERES, sob n9s 491 a 493, de 1976, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade; 
-de Educação e Cultura, contrário; e 
- de Finanças, favorável, com voto vencido dos Srs. Senadores 

Benedito Ferreira, Henrique de La Rocque e Helvídio Nunes. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Está encerrada a 
Sessão. 

(Levanta-se a Sessão às 18 horas e 45 minutos.) 

A VISO N9 205-GP /76 

A Sua Excelência o Senhor 
Senador José de Magalhães Pinto 
DD. Presidente do Senado Federal 

Senhor Presidente: 

17 de setembro de 1976 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, para os fins 
previstos no parágrafo único do artigo 41 do Decreto-Lei n9 199/67, 

que este Tribunal, na Sessão de 31 de agosto próximo findo, 
regulares as contas do Senado Federal, relativas ao exercício de I 
dando quitação ao ordenador de despesas, Evandro Mendes Viann 
Diretor-Geral, bem como aos Almoxarifes, cujos nomes constam 
relação anexa. 

No ensejo, apresento a Vossa Excelência protestos de 
estima e distinta consideração. - Glauco Lessa de A. e Silva, 
dente em exercício. 

RELAÇÃO A QUE SE REFERE O A VISO N9 205, DE 
17 DE SETEMBRO DE 1976 

José Diniz Neto - Almoxarifado da Subsecretaria 
trimônio. 

Marion Austregésilo de Athaíde - Almoxarifado da 
tação do Rio de .Janeiro. 

Heber de Macedo Godinho - Almoxarifado da ""t'<Pr·r.•t'"'~ 
Técnica de Operação e Manutenção Eletrônica. 

Joaquim Fernandes de Oliveira - Almoxarifado da Subsecre
taria de Assistência Médico-Social. 

Antonio Augusto Filisola - Almoxarifado da Subsecretaria de 
Serviços Gerais. 

CONSULTO RIA JURfDICA 

PARECER N9S0/76 

Sobre proposta da firma ASTEC - Assistência Técnica 
Médico-Odontológica para prestação de Assistência Técnica e 
manutenção nos três consultórios odontológicos do Senado 
Federal. 

O Diretor da Subsecretaria de Assistência Médica e Social 
encaminhou, ao Senhor Diretor-Geral, minuta do Contrato 
apresentado pela ASTEC, relativamente à manutenção e assistência 
técnica dos consultórios dentários. 

Esclareceu aquele Diretor ser imprescindível a assinatura do 
contrato entre o Senado Federal e a firma ASTEC, para que não 
haja solução de continuidade no atendimento aos pacientes nos 
referidos consultórios, por falta de manutenção em suas 
aparelhagens. 

II. O Senhor Diretor-Geral solicitou, então, o pronunciamento 
desta Consultaria. 

Examinando a minuta entendeu esta Consultoria, no parecer 
que emitiu, que deveria ser acrescentado, para maior garantia do 
Senado, um parágrafo à cláusula quinta do referido contrato. 
Aceito o nosso alvitre retornou o processo ao Senhor Diretor
Geral: que de novo pede o nosso pronunciamento a respeito. 

III. J ã tendo o assunto sido devidamente estudado por esta 
Consultaria, e satisfeita a nossa exigência, estamos que pode o 
Senado Federal assinar o referido contrato. 

Brasíiia, 20de setembro de 1976. - Paulo Nunes Augusto de 
Figueiredo, Consultor Jurídico. 
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CENTRO GRÂFICO DO SENADO FEDERAL 

(CEGRAF) 

REGIME DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL 

ATIVIDADE: 

Setembro de 1976 

01623474.094 - Fundo do CENTRO GRÂFICO DO SENADO FEDERAL 

4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação Especial 

Cr$ 14.080.000,00 

DETALHAMENTO: 

01 - PESSOAL .••••.••.•.•....•••..• Cr$ 5.540.000,00 

02- MATERIAL DE CONSUMO .••..•...• 

05- EQUIP. E INSTALAÇ0ES .••.••••• 

07- CONT.DA PREV.SOCIAL ......•... 

08- OBRAS PÚBLICAS .••....•...•..• 

6.010.000,00 

1.180.000,00 

1.150.000,00 

200.000,00 

TOTAL ...•.••••.•.•...••.••••.••••.. Cr$ 14.08'0.000,00 

Republicado em virtude de alterações conforme E.M. 79/76 de 

20/09/76, autorizado pelo Exmo. Senhor Presidente do Senado 

Federal. 

Brasília, 23 de setembro de 1 976. 

11/::i-!f~ 
Diretor - Executivo 
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MISA 

Presidente: 39/Secretório: 

LIDUANÇA DA AIINA 
IDA MAIORIA 

M<lgalhi5es Pinto IARENA-MGI laurlval Baptista !ARENA-SEI 
líder 

Petrónio Portella 
Vice·líderes 

Eurico Rezende 
Jarbas Passarinho 

José llndoso 
Maltas lei5o 

Osires Teixeira 
RuySantos 

Saldanha Derzi 
Virgílio Távora 

I9.Vice.Piesldente: 
Wilson Gonçalves IARtNA-CEI 

49 ·Secretório: 
lenoir Vargas IARENA-~CI 

29·VIce.Presidente: 
lll!njamlm Farah IMDB-RJI 

LIDIIANÇA DO MDI 
IDA MINORIA 

I 9.Secr~ttário: Supleiites de SecretóriOs: Lidar 
franco Montara 

Vice.lfderes 
Mauro Benevides 
Roberto Satu'rnlno 

Itamar Franco 
Evandro Carreira 

Dlnarte Mariz IARENA-RNI 

29·Secretório: 
Marcas. Freire IMDB-PEI 

RuyCarneiro IMDB-PBI 
Renato Franco IARENA-P.Al 

Alexandre Costa {ARENA-MA) 
Mendes Canale IARENA-MTI 

COMISSOU 

Oiretor: Jotá Soares de Oliveira Filho 

local: Anexo 11- Tllrreo 

Telefones: 23·6244 e 25:8505 - Ramais 193 e 257 

A) SllYIÇO DI COMISSOIS IIIIMANINTIS 

Chefe: Oaúdio Cbrlos Rodrigues Costa 

local: Anexo 11- T árreo 

Telefone: 25·8505- Ramais 301 e 313 

<OMISSAO DI AGIICULTUIA -(CA) 

17 Membros! 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Orestes Quércla 

• Vlce•Presidente: Benedito Ferreira 

Titulare a 

I. Vasconcelos Torres 

2. Paulo Guerra 

3. Benedito Ferreira 

.C, lt.allvlo Coelho 

5. Mendes Canale 

I. Agenor Maria 

2. Orestes Quércla 

ARENA 

MDB 

luplentea 

I. Altevlrleal 

2. Otalr Becker 

3. Renato Franco 

I. Adalberto Sena 
2. Amaral Pelxolo 

Assistente: Mct-cus Vinicius Goulart Gonzaga- Ramal706 

Reuniões: Quarras·felras, às 10.30 horas. 

Local: Sala "Epitác1o Pessoa"- Anexo 11 - Ramal 615 

COMISSAO DI ASSUNTOS IIGIONAIS- (CAl) 
17 Membros) 

Titulare a 

1. Cattete Pinheiro 
2i José Guiomard 
3. Teotónio Vilela 
A Renato Franco 
5. José Esteves 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Cattete Pinheiro 
Vice·Presidente: 11genor Maria 

Suplente• 
ARENA 

I. Saldanha Derzi 
2. José Sarney 
3. Benedito Ferreira 

MDB 
I. Agenor Maria I Evelásio Vleira 
2. Evandro Carreira 2. Gilvan Rocha 

Assistente: lêda Ferreira da Rocha- ~amol312. 
Reuniões: Terças. feiras, às 10:0(1 horas. 
(ocal: Sala "Epitácio Pessoa"- Anexo 11- Ramal615. 

COMISSAO DI CONSTITUIÇAO I JUSTIÇA- (CCJ) 
113 Membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Accloly filho 
J9.Vice.Pr,sidente: Gustavo Capanemá 

2.1'-Vice.Presidente: Paulo Brossard 

Titulare a 

I. Accioly Filho 
2. José SDfney 
3. José llndoso 
4. Helvídlo Nunes 
5. ltalfvio Coelho 
6. Eurico Rezende 
7. "Gustavo Capanema 
8: Weitor Dias 
9. Henrique de la Rocque 

I. Dirceu Ca rdosa 
2. l~tile Chaves 
3. Nelson Carneiro 
4. Paulo Brossard' 

ARENA 

MDB 

Suplente• 

I. Maltas ledo 
2. Otta lehmann 
3. Petrónlo Portella 
4. Renato franco 
5. Osires Teixeira 

I. Franco,Montora 
2. Mauro Benevides 

Assistente: Maria 11elena Bueno 8ranado- Ramal305. 
Reunlc3o~: Quartas.Jelras, ~s I 0:00 horas 
Local: Sala "Clóvis Bàviláqua"- Anexo 11 ~ Ramal 62'3 
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COMISSlO DO DISTRITO FIDIIAL- (CDF) 
,III Membros! 

Titulare• 

l. Helvídio Nunes 

2. Eurico Rezende 

3. Renato Franco 

4. Os ires T eixeir<-

5. Saldanha Derzi 

6. Heitor Dias 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Heitor Dias 

Vice-Presldente: Adalberto Sena 

Suplente• 
ARENA 

1. Augusto Franco 

2. luiz Cavalcante 

3. José lindoso 

4. VIrgílio Távora 

7. Henrique de la Rocque 

8. Otair Becker 

MDB 

l. Adalberto Sena 1. Evandro CorreirCL 

2. Lázaro Barboza 2. Nelson Carneiro 

3. Ruy Carneiro 

Assistente: Ronoldo Pacheco de Oliveira - Ramol306. 

ReuniOes: Quintas-feiras, às 9:00 horas. 

local: Solo "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716. 

COMISSlO.DIICONOMIA- (CI) 

III Membros! 

Titulare• 

1. Milton Cabral 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Milton Cabral 

Vice·Presidente: Renato Franco 

Suplente• 
ARENA 

1. Benedito Ferreira 

2. Vasconcelos Torres 2. Augusto Franco 

3. Jessé Freire 

4. Luiz Cavalcante 

5. Arnon de Mello 

6. Jarbas Passarinho 

7. Paulo Guerra 

8. Renato Franco 

I. Franco Montoro 

2. Orestes Quércla 

3. Roberto Saturnlno 

MDB 

3. Ruy Santos 

4. CaHete Pinheiro 

S. Helvidlo Nunes 

l. Agenor Maria 

2. Amaral Peixoto 

Assistente: Daniel Reis de So11•a- RomaJ.675. 

ReuniOes: Quartas-letras, às 10.00 horas. 

local: Sala "Epitáclo·ressoa"- Anexo 11- Rama1615. 

COMISSlO DI IDUCAÇlO I CULTURA- (CIC) 
19 Membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Tarso Outra 

Vice-Presidente: Henrique de la Rocque 

Titulare a Suplente• 
ARENA 

l. Torso Outro Arnon de Mello 

2. Gustavo Capanema 2. Helvldlo Nunes 

3. Joao Calmon 3. Jósé Sarney 

4. Henrique de la Rocque 4. Ruy Santos 

5. Mendes Conote 
6. OHo Lchmann 

MDB 

L Evelásio Vieira 1. Franco Montara 

2; Paulo Bro11ard 2. Itamar Franco 
:!. Adalberto Sena 

Assistente: Clelde Mario B. F. Cruz- Ramol598. 

Reuniões: Quintos-feiras, às 10:00 horas. 

local: Solo "CI6vis Bevll6cqua"- Anexo 11- Ramo1623. 

COM155l0 DI fiNANÇAS -(CF) 
117 Membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Amoral Peixoto 

Vlce-Presldente: Teotónio VIlela 

Titulare a Suplente• 
ARENA 

l. Saldanha Derzl I. Daniel Krieger 

2. Benedito Ferreira 2. José Gulomord 

3. Alexandre Costa '3. José Sarney 

4. Fausto Castelo-Branco 4. Heitor Dias 

5. Jessé Fleire 5, CaHete Pinheiro 

6. VIrgílio T óvora 6. Oslres Teixeira 

7. Manos Leão 

8. Torso Outra 

9. Henrique de la Rocque 

10. Helvidlo Nunes 

11. Teotónio VIlela 

12. Auy Santos 

MDB 

I. Amoral Peixoto I. Danton Joblm 

2. Leite Chaves 2. Dirceu Cardoso 

3. Mauro Benevldes 3. Eveldslo VIeira 

4. Roberto Saturnlno 

5. Ruy Carneiro 

Assistente: Marcus Vlnlclus Goulart Gonzaga- Rama1303. 

Reuniões: Qulntas.folras, às 10:30 horas. 

Loc:al: Sala "Rui Barbosa"- Anex9l1- Ramals621 e 716. 
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COMISSlO .DiliGISLAÇlO SOCIAL- (CLS) 
17 Membros) 

ntularea 

I. Mend!ls Canele 
2. Domício Gondim 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Nelson Carneiro 
V ice-Presidente: Jessé Freire 

Suplente• 
ARENA 

I. Virgílio T óvora 
2. Eurico Rez11nde 

3. Jarbas Passarinho 3. Accioly Filho 
4. Henrique de La Rocque 
5. Jessé Freire 

MDB 
I. Franco·Montoro I. Lázaro Barboza 
2. Nelson Carneiro 2. Ruy Carneiro 

Assistente: Daniel Reis de Souza - Ramal 675 
Reuniões: Quintas-loiras, às li :00 horas. 
Local: Sala "Clóvis Bevilácqua" -Anexo li- Ramal623. 

COMISSlO DI MINASIINERGIA- (CMI) 
17 Membros i 

ntularea 

I. Milton Cabral 
2. Arnon de Mello 
3. Luiz Cavalcante 
4. Domício Gondim 
5. João Calmon 

I. Dirceu Cardoso 
2. Itamar Franco 

COMPOSIÇÃO 

Preside'nte: João Calmon 
Vice-Presidente: Domício Gondim 

Suplente• 
ARENA 

I. Paulo Guer~o 
2. José Guiomord 
3. Virgílio Távora 

MDB 
1. Gilvan Rocha 
2. Leite Chaves 

Assistente: Ronalda Pacheco de Oliveira- Ramal306. 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:30 horas. 
Local: Sala "Epitácio Pessoa"- Anexo 11- Ramal615. 

ntularea 

I. Josó Lindoso 
2. Renato Franco 
3. Otto Lehmann 

1. Danton Joblm 
2. Orestes Quércio 

COMISSlO DI RIDAÇlO (CR) 
i5Membrosl 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Danton Joblm 
Vice.Presidente: Renato Franco 

Suplente• 
ARENA 

1. Virgílio Távora 
2. Mendes Canele 

MDB 
1, Dirceu Cardoso 

Assistente: Maria Carmen Castro Souza- Ramal 134. 
Rounillos: Quartas-feiras, às ll :00 horas. 
Local: Sala "Clóvis Bevilécqua"- Anexo ii - Ramal 623. 

COMISSlO DIIILAÇOIS IXTEIIORIS- (CII) 
115 Membros! 

ntular•• 

I. Daniel Krieger 
2. Luiz Viana 
3. Virgílio Távora 
4. Jessé Freir& 
5. Arnon de Mello 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Daniel Krieger 
J9.Vice-Presidente: 'Luiz Viana 

29-Vice-Presidente: Virgílio Távora 

Suplente• 

ARENA 

I. Accioly Filho 
2. José Lindoso 
3. Cattete Pinheiro 
4. Fausto Castelo-Branco 
5. Mendes Canele 

6. Petrónio Portella 6. Helvidio Nunes 
7. Saldanha Derzi 
8. José Sarney 
9. João Calmon 

10. Augusto Franco 

1. Donton Jcilim 
2. Gilvon Rocha 
3. Itamar Franco 
4, Leite Oaves 
5. Mauro Benevides 

MDB 

1. Nelson Carneiro 
2. Paulo Brossard 
3. Roberto Saturnino 

Assistente: Cândido Hippertt- Rama1676. 
Reuniões: Quartos-loiras, às 10:30 horas. 
Local: Saia "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621 e 716. 

Titulare• 

COMI55l0 DI SAUDI- (CS) 
17 Membros! 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Fausto Castelo-Branco 
Vice-Presidenfe: Gilvan Rocha 

Suplente• 

ARENA 

1. Fausto Castelo-Branco 1. Saldanha Derzl 
2. Cattete Pinheiro 
3. Ruy Santos 
4, Otair Becker 
5. Altevir Leal 

I. Adalberto Sena 
2. Gilvan Rocha 

2. Mendes Canele 

MDB 

1. Evandro Carreira 
2. Ruy Carneiro 

Assistente: Lêda Ferreira da Rocha-· Ramal312. 
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas. 
Local: Sala "Epitóclo Pessoa"- Anexo 11- Ramal615. 
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COMISSlO DI SIGUIANÇA NACIONAL- (CSN) 
17 Membros! 

ntulare• 

1. Lulz Cavalcante 
2. José Llndoso 
3. Virgílio Távora 
4. José Gulomord 

COMPOSIÇÃO 
Presidente: José Gulomard 

Vlce-Presldente: Vasconcelos Torr~s 

Suplente• 
ARENA 

1. Jarbac Passarinho 
2. Henrique de La Rocque 
3. Alexandre Costa 

5. Vasconcelos Torres 
MDB 

1. Amoral Peixoto I. Agenor Maria 
2. Adalberto Seria 2. Orestes Quércia 

Assistente: LAdo Ferreira da Rocha - Ramal 312. 
~euniOei: Quartas-feiras. às 11:30 horas. 
tocai': Sala "Cióvis.Bevilácqua"- Anexo'il - Ramal 623. 

COMJSSlO DI SDVIÇO PIJILICO CIVIL- (CSPC) 
17 Membros) 

ntulare• 

I. Augustp franco 
2. Ottq Lehmami 
3. Heitor Dias 
4. Accioly Filho 
5. luiz Viana 

I. Itamar Franco 
2. Lázaro Barboza 

COMPOSIÇÃO 
Presidente: Lázaro Barbozo 

Vice·Presidenie: Otto tehmcinri 

ARENA 
Suplente• 

1. Mallof Leilo 
2. Gustavo Coponema 
3. Alexandre Costa 

MDB 
1. Danton Joblm 
2. Mauro Benevldes 

Assistente: Sonia Andrade Peixoto- Ramal307 
ReuniO,s: Quintas-feiras, os 10m horas. 
Local: Sala Epitácio Pessoa- Anexo 11- Rama1615 

COMISSlO Dll TRANSPORTIS, COMUNICAÇOis· 
I OBRAS PIJILICAS- (Cf) 

17 Membros! 
COMPOSIÇÃO 

Presidente: Alexandre Costa 
Vice·Presidente: Luiz Cavalcante 

ntulare• Suplente• 
ARENA 

I. Ale.xondre Costa 1. Otto Lehmann 
2. Luiz Cavalcante 2. Mendes Canele 
3. Benedito Ferrei ró 3. Teotónio Vilela 
4. José Esteve~ 
5. Paulo Guerra. 

MDB 
1. Evandro Carreira I. Lázaro Barboza 
2. Evelásio Vieira 2. Roberto Saturnlno 

Assistente: Claudio Carlos R. Costa - Ramal :ÍOl 
R~tuniões: Quintas·feiras, às 11 :00 horas. 
Local: Sala.Ruv Barbosa -Anexo 11- Ral)'lai621 

I) SERVIÇO DI COMISSOIS MISTAS, ISPICIAIS 
I DIINQUIRITO 

Caml11õe1 Tempor6rla1 

Chefe: Ruth de Souza Castro. 
Local: Anexo 11 - Térreo. 
Telefone: 25·8505- Ramal303 
1 I ComissOes Temporárias para Projetes do Congresso Nacional. 
21 Comissões Temporárias para Apreciação de Vetos. 
31 ComissOes Especiais e de Inquérito, e 
41 Comissão Mista do Projeto de Lei Orçomentária lart. 90 do Regimento 
Comuml. 

Assistentes de Comissões: Haroldo Pereira Fernandes - Ramal 67J., 
Alfeu de Oliveira· Ramal 674; Cieide Maria B.F. Cruz· Ramal 598: Mauro 
Lopes de Sá- Ramal 31 O 

Sllf.IJXI P11111!AL 

SUBSICBBUBU III COIISSOES 

SBBVIÇO III COIISSai!S ~ES 

HOJWI UIIÇA 

10:00 C,A,JI. 

BOBAS QUAJi!A 

c.c.J. 

10:00 

c.s. 

c.a.z. 

10:30 

O,A, 

11:00 c.a. 

11:30 c.s.n. 

HORll!IO !W! I!!UIIIOES DAS COIISSOES PI!RIIANli!ITES DO S!IIADO P!IIIRAL 

PARA O ANO DB 1976 

11 •A L A ASSIS~E!I~E HORAS QUIN~A s A L Ali 

IPUACIO PESSOA 
L2DA 09:00 c.D.P. ll!lY BA.lii!OSA 

llual- 615 Ramal.• • 621 • 'll.6' 

11 A L A 8 ·ASSIS~E!I'I: C.E.C 
CLCVIS BEVIL.(CQUA 

10:00 
Ramal - 623 

CLOVIS J!EVIL.(CQUA IA RIA ·c.s.P.c. EPITACIO PI!SSOA 

...lWoal - 623 :IIRT.lmJ. Ra!!al • 615 

IPITACIO PESSOA C.P. IIJY BA.RBOSA 

llual. 615 
DANIBL 

Ramal.• • 621 • 716 10:30 

liJY BA.lii!OSA 
CINDIDO C.II.E .• EPI~ACIO PI!SSOA 

lluoio • 621 o 716 Ramal • 615 

BPITACIO PESSOA JIARCUS C.L.S. CLCVIS BEVIUCQUA 
llual • 615 VlNICIUS Ramal • 623 

CLCVIS BEVILACQUA IA RIA ll:OO c.s. BPIT.<CIO PI!SSOA 

llual • 623 CARJIIIII Ramal .. 615 

CLCVIS BEVILACQUA L2DA C.T. IIJY BA.lii!OSA 

Bual - 623 Ramaio • 621 e 716 
-

ASSIS~E!I~E 

RONALDO 

CLBIDE 

SOKIA 

MARCUS 

VINICIUS 

RONALDO 

DAHISL 

LBDA 

CLAUDIO 
COSTA ., 

], 
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b) o intercâmbio comercial e as medidas para assegurar seu in
cremento e diversificação; 

c) o aperfeiçoamento dos meios de transportes e comunicações 
entre os dois países; 

d) a cooperação técnica e o intercâmbio científico e tecnológico. 
Parágrafo 1 - A Comissão Mista se reunirá ao menos uma vez 

por ano, alternadamente no Brasil e no Suriname, e suas sessões se
rão presididas pelos Ministros das Relações Exteriores ou seus repre
sentantes. 

Parágrafo 2 - A Comissão Mista estabelecerá o seu própri'o. 
Regulamento, que será aprovado pelos dois Governos, mediante · 
troca de notas. 

Artigo IV 

As Altas Partes Contratantes empreenderão os máximos esfor
ços para lograr a progressiva ampliação, diversificação e, sempre que 
possível, maior equilíbrio do seu comércio bilateral, mediante o 
aproveitamento eficaz das oportunidades que se apresentarem. 

Artigo V 

A fim de estimular o comércio bilateral, e de acordo com 2 

necessidades que o orientam, as Altas Partes Contratantes se 
comprometem a promover medidas no sentido de facilitar a 
participação mútua de suas empresas de navegação marítima no 
transporte de cargas objeto do intercâmbio entre os dois países. 

Artigo VI 

No propósito de cooperar com a execução dos planos de desen
volvimento económico do Governo do Suriname, o Governo brasi
leiro estudará as possibilidades de estender ao Suriname linhas de 
crédito em termos mutuamente vantajosos para a aquisição, no 
Brasil, de bens de capital, mediante prévio acordo entre as institui
ções bancárias competentes. 

Artigo VIl 

As Altas Partes Contratantes, tendo presentes às respectivas 
políticas viárias, trocarão informações e realizarão estudos 
necessários à determinação do ponto mais adequado de um futuro 
enlace entre os sistemas rodoviários dos dois países. 

Artigo VIII 

As Altas Partes Contratantes estimularão, de conformidade 
com suas respectivas legislações nacionais, os investimentos 
necessários a promover a cooperação económica mútua, tanto no 
setor público, como no setor privado. 

Artigo IX 

As Altas Partes Contratantes, reconhecendo a importância do 
aperfeiçoamento dos serviços postais e de telecomunicações entre os 
dois países, concordam em proceder aos estudos pertinentes. 
Reiteram, outrossim, sua intenção de negociar, no mais breve prazo 
possível, um acordo sobre encomendas postais ("colis-postaux"). 

Artigo X 

A fim de estimular uma cooperação eficaz nos setores da agri
cultura, da pecuária, da pesca e silvicultura, ambos os países 
promoverão a troca de informações e experiências, prestar-se-ão 
assistência e intercambiarão conhecimentos técnicos na forma mais 
ampla, nos campos acima aludido. 

Artigo XI 

As Altas Partes Contratantes encorajarão os empreendimentos 
conjuntos entre organizações nacionais devidamente autorizadas, 
com a finalidade de explorar os recursos de pesca e desenvolver 
indústrias correlatas. Nessas atividadcs, levarão cm conta seus 
interesses comuns na conservação de tais recursos. Esforçar-sc-ilo, 
outrossim, por cooperar para a expansão do comércio internacional 

dos produtos de pesca, principalmente nos setores de armazenagem, 
transporte, processamento e comercialização. 

Artigo XII 

As Altas Partes Contratantes confirmam seus propósitos de pôr 
em prática as formas mais eficazes de cooperação bilateral nos 
campos cultural c educacional. 

Nesse sentido, celebram, nesta data, um Convênio Cultural, 
visando à promoção do intercâmbio cultural, no mais amplo sentido, 
entre ambos os povos, mediante o ensino e a divulgação da língua, 
iiteratura, ciências, artes e civilização de um pais nó território do 
outro. 

Artigo XIII 

As Altas Partes Contratantes reconhecem a convemencta de 
promover as atividadcs de cooperação técnica e cientifica. 

Nesse sentido, celebram, nesta data, um Acordo Básico de 
Cooperação Científica e Técnica, visando a promover a realização 
conjunta ou coordenada de programas de pesquisa e desenvolvimen
to, mediante a organização de cursos de treinamento, seminários e 
conferências, o intercâmbio de peritos e missões técnicas, a troca de 
informações e documentação, bem como o estabelecimento de meios 
destinados a difundi-las. 

Artigo XIV 

O Governo brasileiro, com o intuito de colaborar .. com o 
Governo do Suriname em seus planos de desenvolvimento' industrial, 
considerará, atentamente, por solicitação do Governo do Suriname, 
a concessão de assistência técnica na forma que for fixada de comum 
acordo, para projetas de engenharia em geral, inclusive a construção 
de represas e usinas hidrelétricas. 

Artigo XV 

As Altas Partes Contratantes adotarão as medidas que forem 
necessárias para incentivar o intercâmbio turístico bilateral. Com 
esse propósito, estudarão as mais adequadas modalidades de 
cooperação bilateral, com vistas ao aproveitamento mútuo das 
possibilidades oferecidas pelos fluxos turísticos provenientes de 
outras áreas geográficas. Para esse fim, levarão em conta a 
conveniência de serem desenvolvidos meios adequados de transporte 
entre os dois países. 

Artlgo~VI 

As Altas Partes Contratantes concordam em promover, em 
regime da mais estreita colaboração mútua, políticas racionais de 
conservação da flora e fauna nos territórios adjacentes à fronteira en
tre os dois países. 

Artigo XVII 

Além dos instrumentos internacionais já mencionados no 
presente Tratado, e de acordo com o mesmo espírito que o inspira, as 
Altas Partes Contratantes celebrarão, sempre que as circunstâncias o 
exigirem, protocolos adicionais ou outros atos internacionais sobre 
assuntos de interesse comum. 

Artigo XVIII 

As Altas Partes Contratantes, animadas pelo desejo de preser
var os laços de uma fecunda amizade, reafirmam solenemente a 
decisão de resolver qualquer divergência que porventura se suscitar 
entre elas, por negociações diplomáticas diretas. 

Artigo XIX 

O presente Tratado entrará em vigor na data da troca dos 
respectivos Instrumentos de Ratificação, a cfetuar-se na cidade de 
Purumaribo, c terá vigência até que as Altas Partes Contratantes, 
mediante novo Acordo, adotem decisão que estimem conveniente. 
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EM FI:: DO QUE os Plenipotenciários acima mencionados 
assinam o presente Tratado, em dois exemplares, nas línguas 
portuguesa, neerlandesa e inglesa, sendo os três textos igualmente 
autênticos. 

Feito na cidade de Bras!lia. ao~ 22 dias do mês de junho de 1976. 
Pelo Governo da República Federativa do Brasil: 

Pelo Governo da República do Suriname: 

Faço sáber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I da Constituição, e eu, 
José de Magalhães Pinto, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 72, DE 1976 

Aprova o texto da tradução do Protocolo de Prorrogação da Convenção sobre o Comér
cio do Trigo de 1971, aprovado por ocasião da Conferência de Governos realizada no Conse
lho Internacional do Trigo, a 20 de fevereiro de 1976. 

Art. 19 É aprovado o texto da tradução do Protocolo de prorrogação da Convenção sobre o Comér
cio do Trigo de 1971, aprovado por ocasião da Conferência de Governos realizada no Conselho Internacio
nal do Trigo, a 20 de fevereiro de 1976. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 24 de setembro de 1976.- Senador José de Magalhães Pinto, Presidente. 

PROTOCOLOS PARA A TERCEIRA PRORROGAÇÃO 
DA CONVENÇÃO SOBRE O COMtRCIO DO TRIGO E 
DA CONVENÇÃO SOBRE, AJUDA ALIMENTAR QUE 
CONSTITUEM O ACORDO INTERNACIONAL DO TRI
GO, 1971 

Preâmbulo 

A Conferência para o estabelecimento dos textos dos Protocolos 
para a terceira prorrogação das Convenções que constituem o Acor
do Internacional do Trigo, 1971 
Considerando que o Acordo Internacional do Trigo de 1949 foi revis
to, renovado ou prorrogado em 1953, 1956, 1959, 1962. 1965, 1966, 
1967,1968,1971, 1974e 1975, 
Considerando que o Acordo Internacional do Trigo, 1971. composto 
por dois instrumentos legais independentes, a Convenção sobre 
Comércio do Trigo. 1971, e a Convenção sobre Ajuda Alimentar,. 
1971, ambos prorrogados em virtude de Protocolo em 1975, expirará 
em 30 de junho de 1976, 

Estabeleceu os textos dos Protocolos para a terceira Prorrogação da 
Convenção sobre Comércio do Trigo, 1971, e para a terceira 
Prorrogação da Convenção sobre Ajuda Alimentar, 1971. 

PROTOCOLO PARA A TERCEIRA PRORROGAÇÃO DA 
CONVENÇÃO SOBRE COMtRCIO DO TRIGO, 1971 

Os Governos partes neste Protocolo, 
Considerando que a Convenção sobre Comércio do Trigo, 1971 
(doravante denominada "a Convenção") do Acordo Internacional 
do Trigo, 1971, que foi prorrogada em virtude de Protocolo em 1975, 
expira a 30 de junho de 1976, 
Convieram no seguinte: 

Artigo I 

Prorrogação, expiração e término da Convenção 

Com as restrições do disposto no Artigo 2 deste Protocolo, a 
Convenção permanecerá em vigor entre as Partes deste Protocolo até 
30 de junho de 1978, ressalvando-se que, se um novo acordo interna
cional sobre o trigo entrar em vigor antes de 30 de junho de 1978, es
te Protocolo permanecerá em vigor somente até a dutu da entrada em 
vigor do novo acordo. 

Artlgol 

Disposições inoperantes da Convenção 

As seguintes disposições da Convenção deverão ser considera-
das inoperantes a partir de (9 de julho de 1976: 

(a) parágrafo (4) do Artigo 19; 
(b) Artigos 22 a 26 inclusive; 
(c) parágrafo (I) do Artigo 27; 
(d) Artigos 29 a 31 inclusive. 

Artigo3 
Definição 

Qualquer referência neste Protocolo a um "Governo" ou 
"Governos" será interpretada como incluindo referência à Comu
nidade Econômica Européia (doravante denominada "a Comunida
de"). ConseqUentemente, qualquer referência neste Protocolo à "as
sinatura" ou ao "depôsito dos instrumentos de ratificação, aceita
ção, aprovação ou conclusão", "instrumento de adesão" ou "decla
ração de aplicação provisória" por um Governo deverâ, no caso da 
Comunidade, ser interpretada como incluindo assinatura ou declara
ção de aplicação provisória em nome da Comunidade pela sua auto
ridade competente e o depósito do instrumento requerido pelos pro
cedimentos institucionais da Comunidade para a conclusão de um 
acordo internacional. 

Artlgo4 
Finanças 

A contribuição inicial de qualquer membro exportador ou 
importador que adira a este Protocolo na forma do parâgrafo (I) (b) 
do seu Artigo 7, serâ fixada pelo Conselho com base nos votos que 
lhe serão atribuídos e o período remanescente do corrente ano-safra,. 
porém as contribuições estabelecidas para outros membros expor
tadores e importadores para o corrente ano-safra não serão alteradas. 

ArtigoS 
Assinatura 

Este Protocolo estará aberto à assinatura, em Washington, de 
17 de março de 1976 até e inclusive 7 de abril de 1976, pelos Gover
nos dos pafses partes du Convenção em sua forma prorrogada CJ11 
virtude de Protocolo ou tidos provisoriamente como partes da 

' 

. 



6296 Sábado 25 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio li) Setembro de 1976 

Convenção em sua forma prorrogada cm virtude de Protocolo, cm 
17 de março de 1976, ou que sejam membros das Nações Unidas, das 
suas agências especializadas ou da Agência Internacional de Energia 
Atómica, e estejam relacionadas no Anexo A ou no Anexo B da 
Convenção. ~ 

Artlgo6 
Ratificação, aceitação, aprovação ou conclusão 

Este Protocolo estará sujeito a ratificação, aceitação, aprovaÇão 
ou conclusão por cada um dos dovernos signatários, cm conformidá
de com seus respectivos procedimentos constitucionais ou institucio
nais. Os instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação ou conclu
são serão depositados junto ao Governo dos Estados Unidos da 
América em data não posterior ao dia 18 de junho de 1976, ressalvan
do-se que o Conselho pode conceder uma ou mais prorrogações de 
prazo a qualquer Governo signatário que não tenha depositado seu 
instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou conclusão até es
sa data. 

Artigo 7 
Adesão 

(I) Este Protocolo estará aberto à adesão: 
(a) até 18 de junho de 1976 pelo Governo de qualquer membro 

relacionado no Anexo A ou B da Convenção nessa data, ressalvando
se que o Conselho pode conceder uma ou mais prorrogações de pra
zo a qualquer Governo que não lenha depositado seu instrumento 
nessa data, e 

(b) depois de 18 de-junho de 1976 pelo Governo de qualquer 
membro das Nações Unidas, de suas agências especializadas ou da 
Agência Internacional de Energia Atómica, nas condições que o 
Conselho considerar apropriadas por não menos de dois terços dos 
votos emitidos pelos membros. exportadores e dois terços dos votos 
emitidos pelos membros importadores. 

(2) A adesão se efetuará através do depósito de um instrumento 
de adesão junto ao Governo dos Estados Unidos da América. 

(3) Quando, para fins de aplicação da Convenção e deste Proto
colo, for feita referência a membros relacionados no Anexo A ou B 
da Convenção, qualquer membro cujo Governo tenha aderido à 
Convenção nas condições prescritas pelo Conselho, ou a este Proto-. 
colo em conformidade com o parágrafo (I) (b) deste Artigo, será' 
considerado como estando relacionado no Anexo apropriado. 

Artigo 8 
Aplicação provisória 

Qualquer Governo signatário poderá depositar junto ao Gover· 
no dos Estados Unidos da América uma declaração de aplicação. 
provisória deste Protocolo. Qualquer outro Governo qualificado 
para assinar este Protocolo ou cujo pedido de adesão seja aprovado 
pelo Conselho poderá também depositar junto ao Governo dos Esta
dos Unidos da América uma declaração de aplicação provisória. 
Qualquer Governo que deposite tal declaração aplicará provisoria
mente este Protocolo e será provisoriamente considerado parte do 
mesmo. 

Artlgo9 
Entrada em vigor 

(I) Este Protocolo entrará em vigor entre os Governos que te
nhum depositudo instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação, 
condusão ou adesão, ou declarações r'e aplicação provisória, de 

acordo com os Artigos 6, 7 e 8 deste Protocolo até 18 de junho de 
1976, como segue: 

(a) em 19 de junho de 1976, em relação a todas as disposições 
da Convenção, menos os Artigos 3 a 9 inclusive e ao Artigo 21, e 

(b) em (9 de julho de 1976, em relação aos Artigos 3 a 9 inclu
sive, e ao Artigo 21 da Convenção, se tais instrumentos de ratifica
ção, aceitação, aprovação, conclusão ou adesão, ou declarações de 
aplicação provisória tiverem sido depositados o mais tardar até 18 de 
junho de 1976 em nome dos Governos representando membros 
exportadores que detenham pelo menos 60% dos votos indicados no 
Anexo A e representando membros importadores que detenham 50% 
dos votos indicados no Anexo B, ou que tivessem detido tais votos, 
respectivamente, se fossem partes na Convenção naquela data. 

(2) Este Protocolo entrará em vigor para qualquer Governo que 
deposite um instrumento de ratificação, aceitação, aprovação, con
clusão ou adesão depois de 19 de junho de 1976, de acordo com as 
disposições pertinentes deste Protocolo, na data em que se efetue tal 
depósito, ficando entendido que nenhuma parte do mesmo entrará 
em vigor para tal Governo até que essa parte entre em vigor para os 
demais Governos na forma dos parágrafos (I} ou (3) deste Artigo 

(3) Se este Protocolo não entrar em vigor de acordo com o pará
grafo (I) deste Arti~o, os Governos que tenham depositado instru
mentos de ratificação, aceitação, aprovação, conclusão ou adesão, 
ou declaração de aplicação provisória, poderão decidir por consenso 
mútuo que o mesmo entre em vigor entre aqueles Governos que te
nham depositado seus instrumentos de ratificação, aceitação, aprova
ção, conclusão ou adesão, ou declarações de aplicação provisória. 

Artigo 10 
Notificação pelo Governo depositário 

O Governo dos Estados Unidos da América na qualidade de 
Governo depositário notificará todos os Governos signatários ou 
aderentes de cada assinatura, ratificação, aceitação, aprovação, con· 
clusão, aplicação provisória e adesão a este Protocolo, bem como de 
cada notificação e aviso recebido na forma do Artigo 27 da Conven
ção e de cada declaração e notificação recebida na forma do Artigo 
28 da Convenção. 

Artigo 11 
Cópia autêntica do Protocolo 

Logo que possível, após a entrada em vigor definitiva deste 
Protocolo, o Governo depositário remeterá uma cópia autêntica 
deste Protocolo nas línguas inglesa, francesa, russa e espanhola ao 
Secretário-Geral das Nações Unidas para registro de acordo com o 
Artigo 102 da Carta das Nações Unidas. Qualquer emenda a este 
Protocolo será comunicada da mesma forma. 

Artigo 12 
Relação do Preâmbulo com o Protocolo 

Este Protocolo inclui o Preâmbulo dos Protocolos instituídos 
para a terceira prorrogação do Acordo lntt:rnacional do Trigo, 1971. 

EM TESTEMUNHO DO QUE os abaixos-assinados, devi
damente autorizados para esse fim por seus respectivos Governos ou 
autoridades, assinaram este Protocolo nas datas que aparecem ao 
lado de suas assinaturas. 

Os textos deste Protocolo nas línguas inglesa, francesa, russa e 
espanhola serão igualmente autênticos. Os originais serão deposita· 
dos junto ao Governo dos Estados Unidos da Am~rica, que trans
mitirá cópias autênticas do mesmo a cada parte signatária ou aderen
te e ao Secretdrio Executivo do Conselho. 

-~ 
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~---------SENADO FEDERAL----------~ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José 
de Magalhães Pinto, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N~' 91, DE 1976 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cruzeiro, Estado de São Paulo, a elevar em 
CrS 5.902.300,00 (cinco milhões, novecentos e dois mil e trezentos cruzeiros) o montante de. 
sua divida consolidada. 

Art. 111 É a Prefeitura Municipal de Cruzeiro, Estado de São Paulo, autorizada a elevar, temporaria
mente, os parâmetros fixados pelos itens II e III do art. 211 da Resolução n~' 62, de 1975, do Senado Federal, 
a fim de que possa realizar uma operação de crédito, no valor de Cr$ 5.902.300,00 (cinco milhões, nove
centos e dois mil e trezentos cruzeiros), junto ao Banco do Brasil S.A.,. por· conta do Fundo de Desenvol~ 
vimento Urbano (FDU), destinada ao financiamento dos serviços de pavimentação asfâltica a serem 
executados em vias públicas de três setores básicos daquela localidade: 

Art. 211 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, em 24 de setembro de 1976. ~Senador José de Magalhães Pinto, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, José 
de Magalhães Pinto, PresiCiebte, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N~' 92, DE 1976 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Guarani d'Oeste, Estado de São Paulo, a elevar em 
CrS 1.000.000,00 (bum milhão de cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. 

Art. 111 É a Prefeitura Municipal de GUarani d'Oeste, Estado de São Paulo, autorizada a elevar, 
temporariamente, os parâmetros fixados pelos itens I, II e III do art. 2~' da Resolução n~' 62, de 1975, do 
Senado Federal, a fim de que possa realizar uma operação de crédito, no valor de Cr.S 1.000.000,00 (hum 
milhão de cruzeiros), junto à Caixa Econômica do Estado de São Paulo S.A., destinada ao financiamento 
dos serviços de pavimentação a serem executados eril vias públicas daquela cidade. 

Art. 2~' Esta Resolução entra. em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, em 24 de setembro de 1~76.- Senador José de Magalhães Pinto, Presidente. 

SUMÁRIO 

l-ATA DA 167• SESSÃO, EM 24 DE SETEMBRO DE 
1!176 

1.1-ABERTURA 

1.2 -EXPEDIENTE 

1.2.1- Oflclos do Sr. Jv.Secret4rlo da·Câmara dos Depu
tados 

- Encaminhando à revisão do Senado autógrafos do seguinte 
projeto: 

Projeto de Lei da Câmara n9 76/76 (nv 2.181-B/76, na Casa 
de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que 
autoriza a União a renunciar a direitos creditórios em favor do 
Município de Urussanga, no Estado de Santa Catarina. 

- Encaminhanao autógrafo de projeto de lei sancionado: 

N9 390/76, referente ao Projeto de Lei da Câmara n9 54, de 
1976 (n9 2.558/76, na Casa de origem), que fixa prazo para 
domicílio eleitoral c filiação partidâria para as eleições munici
pais de 1976. (P~ojeto que se transformou na Lei nv 6.359, de 22 
de setembro de 1976.) 

1.1.2 - Pareceres 

-:Referentes à seguinte matéria: 

Projeto de Lei da Câmara nv 87/75 (nv 51-B/75, na ori
gem), que dispõe sobre o registro de empresas nas entidades 
fiscalizadoras do exercício das profissões. 

I 
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1.%.3 - Comunlcaçio da Presidência 

- Arquivamento do Requerimento n9 502/75, do Sr. Se· 
nador Nelson Carneiro, de informações ao Governo do Distrito 
Federal relacionadas com a Mensagem n9 162/75-DF, uma vez 
que se ·esgotou o prazo regimental sem que a autoridade 
competente se pronunciasse sobre a proposição. 

1.%.4 - Leitura de Projeto 

Projeto de Lei do Senado n9 245/76, de autoria do 
Sr. Senador Franco Montoro, que assegura ao proprietário do 
solo preferência para pesquisa e lavra de minérios. 

l.l.! - Requerimentos 

N9 502/76, de autoria do Sr. Senador Itamar Franco, de 
informações a serem prestadas pela Petróleo Brasileiro S.A. -
PETROBRÁS. Deferido. 

N9 503/76, de autoria do Sr. Senador Franco Montoro, de 
informações ao Poder Executivo, para instrução do Projeto de 
Lei do Senado n9 12/76. Deferido. 

N9 504/76, de autoria. do Sr. Senador Benjamim Farah, 
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do arti· 
go do jornalista A ri Cunha, intitulado "Triste Declaração", 
publicado no Correio Brazlllense do dia 3 do corrente. 

1.2.6 - Discursos do Expediente 

SENADOR DINARTE MARJZ- Manifestação de pesar 
pelo falecimento do Sr. João Gaivão de Medeiros. 

SENADOR LiZARO BARBOZA -Considerações sobre 
o Projeto de Lei do Senado n9 247/76, de sua autoria, lido e 
justificado da tribuna por S. Ex•, que dispõe sobre a construção, 
em Brasília, de monumento em memória do Presidente Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, e dá outras providências. 

1.3- ORDEM DO DIA . 

- Requerimento n9 456/76, do Sr. Senador Lourival 
Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, 
do discurso proferido pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da 

República, General Ernesto Geisel, em Tóquio, no dia 16 de 
setembro de 1976. Votaçio adiada por falta de quorum. 

- Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 5/15, do 
Sr. Senador Geraldo Mesquita, que dá nova redação ao art. 16 
do Decreto-Lei n9 288, de 28 de fevereiro de 1967, que regula a 
Zona Franca de Manaus. Aprovada. À Câmara dos Deputados. 

-Projeto de Lei do Senado n9 93/76, do Sr. Senador Leite 
Chaves, que acrescenta parágrafo único ao art. 14 da Lei 
n9 6.015, de 31 de dezembro de 1973, alterada pela Lei n9 6.216, 
de 30 de junho de 1975. Aprovado em segundo turno. À Câmara 
dos Deputados. 

-Projeto de Lei do Senado n9 201/75, do Sr. Senador 
Orestes Quércia, q•ae dispõe sobre inclusão da disciplina "Princí
pios de Segurança ·do Trabalho", no currículo dos cursos de 29 
Grau. Dlscussio encerrada, ficando sua votação adiada por falta 
de quorum. 

1.3 -DISCURSO APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR MAURO BENEV!DES- Apelo ao Sr. Minis· 
tro dos Transportes em favor da continuidade das obras de 
alargamento da BR-1 16, no trecho de Fortaleza a Messejana, e 
da BR-020 (Fortaleza-Brasília). 

1.4- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI· 
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

l-DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÃO AN
TERIOR 

- Do Sr. Senador Evandro Carreira, proferido na Sessão de 
23-9-76. 

3-ATAS DE COMISSOES 

4- MESA DIRETORA 

5- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS 

6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN· 
TES 

ATADA 167•SESSÃO,EM24DESETEMBRO DE 1976 
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura 

PRESIDtNCIA DO SR. MAGALHÃES PINTO 

Às 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Adalberto Sena- Evandro Carreira...; José Esteves- Cattete 

Pinheiro - Petrõnio Portella - Mauro Benevides - Virgílio 
Távora - Wilson Gonçalves - Agenor Maria - Dinarte Mariz -
Ruy Carneiro - Paulo Guerra - Luiz Cavalcante - Augusto 
Franco - Gilvan Rocha - Ruy Santos - Roberto Saturnino -
Benjamim Farah - Gustavo Capanema- Magalhães Pinto - t)tto 
Lehmann - Lázaro Barboza - ltalívio Coelho - Saldanha Derzi 
-Leite Chaves. 

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

O Sr. )9-Secretário procederá à leitura do Expediente. 
E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFICIO: 

Do Sr. lP-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à 
revisão do Senado autógrafos do seguinte· projeto: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N9 76, DE 1976 
(n9l,I81-Bf.76, na Casa de origem) 

De iniciativa do Senhor Presidente da República 
Autoriza a Uniio a renunciar a direitos creditórios em fa· 

vor do municfpio de Urussanga, no Estado de Santa Catarina. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1~ Fica a União autorizada a renunciar, em favor do 
município de Urussunga, Estudo de Santa Catarina, a cuuisquer 

!l 
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direitos creditórios concernentes à indenização das bcnfcitorias 
construídas pelo Ministério da Agricultura no antigo posto 
agropecuário daquele Município, no local denominado Urussanga 
Baixa, avaliadas em CrS 463.544,00 (quatrocentos e sessenta e três 
mil, quinhentos e quarenta e quatro cruzeiros). 

Art. 29 Esta Lei'entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições cm contrário. 

MENSAGEM N9 112, DE 1976 

Excelentrssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
Nos termos do art. 51 da Constituição, ·tenho a honra de 

submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanha· 
do de Exposição de Motivos do Sr. Ministro de Estado da Fazenda, 
o anexo Projeto de Lei que "autoriza o Poder Executivo a renunciar 
direitos creditórios em favor do Município de Urussanga, no Estado 
de Santa Catarina." 

Brasília, em 7 de maio de 1976.- Adalberto P. Santos. 

EXPOSJÇÃO DE MOTIVOS N9 148/76, DE 5 DE 
MAIO DE 1976, DO MINISTf:RIO DA FAZENDA 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 

A Prefeitura Municipal de U russanga, Estado de Santa 
Catarina, pleiteou a reversão de terreno doado à União Federal, bem 
como a dispensa do pagamento de indenização das benfeitorias nele 
construídas pelo Ministério da Agricultura. 

2. Consultado a respeito, aquele Ministério manifestou-se 
favorável ao atendimento do pedido, por considerar o imóvel 
desnecessário aos seus serviços e justificou, ainda, a dispensa de 
indenização das benfeitorias, a título de compensação pelo tempo em 
que o proprietário permaneceu privado da posse do imóvel. 

3. Oportuno acrescentar que a região sul do Estado de Santa 
Catarina, em cuja área se localiza o Município de Urussanga, foi 
duramente atingida por enchentes durante 1974, com danos acentua
dos para a economia do Município. 

4. Tendo em vista os pareceres emitidos pelos órgãos 
competentes, o Serviço do Património da União opinou, com apoio 
da Secretaria-Geral deste Ministério e a fim de atender aos objetivos 
daquele Município, de evidente interesse económico e social, no 
sentido de se autorizar: 

a) mediante decreto, a não aceitação. da doação, em 
consonância com o entendimento expresso no Parecer L-025, de 
1974, da Consultaria-Geral da República; e 

b) mediante lei, a renúncia, pela União, aos direitos creditórios 
concernentes à indenização das benfeitorias construídas pelo 
Ministério da Agricultura, a exemplo da autorização concedida pela 
Lei n9 5.714, de 13 de outubro de 1971. 

S. Tendo sido concretizada a primeira medida sugerida, com a 
expedição do Decreto n9 76.756, de 9 de dezembro de 1975, cumpre
me submeter à elevada consideração de Vossa Excelência o anexo 
anteprojeto de Lei. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência 
meus protestos de profundo respeito. -José Carlos Soares Freire, 
Ministro da Fazenda, Interino. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
DECRETO N9 76.756, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1975 

Autoriza o Se"iço do Patrlmônio da Uniio a formalizar a 
niio aceitaçio da doaçio do terreno que menciona, situado no 
Municfpio de Urussanga, Estado de Santa Catarina. 

O Presidente da República, 
usando da atribuição que lhe confere o art. 81, item III, da 
Constituição, decreta: 

Art. 19 Fica o Serviço do Património da União autorizado a 
promover os atos ncccssârios para formalizar a não aceitação da 
doação de terreno com a ârea de 785.000,00 m2 (setecentos c oitenta c 
cinco mil metros quadrados), situado na localidade denominada 

Urussanga Baixa, Município de Urussanga, Estado de Santa 
Catarina, feita à União Federal pela Prefeitura do mesmo 
Município, conforme escritura de 27 de novembro de 1947, transcri
ta no Registro de Imóveis daquela Cidade, às folhas 138 - verso e 
139 do Livro n9 3-1, sob o n9 13.768, e demais elementos constantes 
do processo protocolizado no Ministério da Fazenda sob o n9 0986-
422, de 1975. 

Art. 29 Este Decreto entrarâ em vigor na data de sua publica· 
ção, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 9 de dezembro de 1975; 1549 da Independência e 879 da 
República. -ERNESTO GEISEL- M'rlo Henrique Slmonsen. 

(À Comissão de Finanças.) 

OFICIO DO PRIMEIRO.SECRETÁRIO 
DA CÁMARA DOS DEPUTADOS , 

N9 390(76, de 22 do corrente, encaminhando autógrafo do Pro· 
jeto de Lei da Câmara n9 54, de 1976 (n9 2.558/76, pa Casa de 
origem), que "fixa prazo para domicílio eleitoral e filiação partidária 
para as eleições municipais de 1976" (Projeto que se transformou na 
Lei n9 6.359, de 22 de setembro de 1976). 

PARECERES 

PARECERES N9s 796 E 797, DE 1976 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 87, de 1975 (n9 51-B, 
de 1975, na origem), que "dispõe sobre o registro de empresas 
nas enddades fiscalizadoras do exercido das profissões". 

PARECER N9 796, DE 1976 
Da Comissio de Legisiaçio Social 

Relator: Senador J arbas Passarinho 

Originário da Câmara dos Deputados, visa o projeto em exame 
a disciplinar o registrÇ> de empresas nos órgãos de fiscalização profis
sional. 

Como se depreende da "Justificativli", alguns desses órgãos, 
notadamente os Conselhos Regionais de Engenharia e Arquitetura, 
vêm exigindo que a empresa, desde que possua setor especializado 
em engenharia ou arquitetura, faca seu registro naquele Conselho, 
ainda que não sejam essas as suas atividades básicas. 

Alega o Autor que, no mesmo sentido, vêm atuando outros Con
selhos, como os de Medicina e Odontologia, acrescenta~do: 

"Como se vê, uma empresa cuja atividade básica é deter
minada, mas, por interesse social, mantenha serviços médico 
e odontológico, em breve estará obrigada a registro nos 
Conselhos de Medicina e Odontologia. 

E essa mesma empresa poderá ainda ser obrigada a sere· 
gistrar no Conselho dos Técnicos de Administração, na 
Ordem dos Advogados do Brasil etc." 

Achamos ponderáveis e válidas as razões do projeto. Real
mente, essa multiplicidade de registras pode vir a se tornar empe
cilho a que as empresas prestem assistência médico-social a seus 
empregados, além de sofrerem uma série de transtornos de ordem 
administrativa. Basta ver que uma grande companhia pode possuir, 
em sua estrutura, departamentos de engenharia, de administração, 
jurídico, médico, de 'assistência social etc., embora sua atividade seja 
puramente industrial, não vinculada, portanto, a qualq~er uma 

•dessas profissõ~s. . 
f: o caso, entre outras, das indústrias automobil!sticas, têxtil, de 

produt~s alirltenticios que, por serem, em geral, de grande porte, com 
centenas ou até milhares de empregados, têm 'organiza~ão complexa, 
abrangente de quase todas as profissões liberais, fiscalizadas, cada 
uma, pelos respectivos Conselhos. 

Na verdade, pelo que se vê do projeto, a exigência só vem sendo 
feita, efctivamcnte, pelos CREAs, porque a sua lei rcgulamentadora 

.f 
I 

·' 
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assim o impõe no artigo 60 (Lei n9 5.194, de 24 de dezembro de 
1968). Por isso pareceu-nos, a princípio, que seria mais adequado 
propor-se, simplesmente, a revogação de tal dispositivo. Entretanto, 
nada impediria que, no futuro, outros Conselhos, por resoluções de 
carátcr normativo, viessem a tornar exigível aquele registro. Assim, 
uma lei genérica, como a que objetiva o projeto, mata o mal pela raiz. 

Um observação, apenas, de ordem interna, desejamos fazer. t 
que esses colegiados são, todos eles, autarquias vinculadas ao'·Minis
tério do Trabalho, ao qual compete a supervisão, a fiscalização finan
ceira etc. Pensamos que, desse modo, seria conveniente fosse, 
também, ouvida a Comissão de Serviço Público Civil, nos termos do 
artigo 144 do nosso Regimento Interno. 

Ante essas considerações, nosso parecer é pela aprovação do 
projeto. 

Sala das Comissões, em 24 de junho de 1976. Nelson Carneiro, 
Presidente - Jarbas Passarinho, Relator - Henrique de La Rocque 
- Franco Montoro- Domíeio Gondim. 

PARECER N9 797, DE 1976 

Da Comissio de Serviço Público Civil 

Relator: Senador Mauro Benevides 

Já aprovado pela Câmara dos Deputados, o presente projeto de 
lei objetiva disciplinar o registro de empresas nos órgãos de fiscaliza
ção profissional. 

O Autor, Deputado Laerte Vieira, alega em prol que: 

"Pela legislação vigente, basta que uma empresa possua 
uma seção ligada ao exercício profissional de engenharia, 
arquitetura ou agronomia para que os CREAs exijam o 
respectivo registro." 

Ao tramitar nesta Casa do Congresso Nacional, o projeto 
referenciado foi submetido ao exame da Comissão de Legislação So
cial, logrando unânime acolhida, nos termos do parecer emitido pelo 
Senador Jarbas Passarinho, no qual vai ressaltado: 

·"Achamos ponderáveis e válidas as razões do projeto. 
Realmente, essa multiplicidade de registras pode vir a se tor
nar empecilho a que as empresas prestem assistência médico
social a seus empregados, além de sofrerem uma série de 
transtornos de ordem administrativa." 

Entendeu, porém, o eminente Relator, que seria indispensável, 
in casu, a manifestação da Comissão de Serviço Público, uma vez 
que os Conselhos, por sua estrutura de autarquia federal, possuem 
vínculo com o Ministério do Trabalho. 

i:: certo que àquela Pasta compete, dentre outros encargos, os de 
supervisão e fiscalização financeira dos Conselhos que lhe são 
vinculados, por expressa preceituação legal. 

A modificação, agora pretendida, não altera nem a estrutura 
dos Conselhos nem os desvincula do Ministério do Trabalho. Ape
nas impede que seja dada "interpretação abusiva" a um dispositivo 
de lei, conforme se infere do projeto ora apreciado. 

Somos por sua aprovação, nos termos em que se acha formula-
do. 

Sala das Comissões, 23 de setembro de 1976.- Uzaro Barbo
za, Presidente- Mauro Benevides, Relator- Otto Lehmann- Hei
tor Dias. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - O Expediente lido 
vai à publicação. (Pausa.) 

A Presidência comunica que, nos termos do inciso XI do Art. 
239 do Regimento Interno, determinou o arquivamento do Requeri
mento n9 502, de 1975, do Sr. Senador Nelson Carneiro, solicitando 
informações ao Governo do Distrito Federal relacionadas com a 
Mensagem nY 162, de 1975-DF, uma vez que se esgotou o prazo 
regimental sem que a autoridade competente se pronunciasse sobre a 
proposição. 

O SR. PRESIDENTE (Ma,galhães Pinto) - Sobre a mesa, 
projeto de lei que será lido pelo Sr. )9-Secretário. 

t lido o seguÍ~te 
PROJETO DE LEI DO SENADO N9 245, DE 1976 

Assegura ao proprlet~rlo do solo preferência para pesquisa 
e lavra de minérios. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. )9 São acrescentados ao art. 79 do Decreto-Lei n9 227, de 
27 de fel)ereiro de 1967, os seguintes§§ 29, 39 49' e 59, com renumera
ção do parágrafo único existente: 

"Art. 79 .~ ·.-.-~~~ .'~ ......... ~-:-~ ................. . 

.... § . J9. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : · ............ .' .': 
• •••••••••••••••••••• o ••••••••••••••••••••• o •••••• o. 

§ 29 Ao proprietário de imóvel onde comprovadamente 
preexistir jazida da classe 11, do art. 59, com atividade de 
produção hã mais de cinco anos. ainda que sob o regime de 
licenciamento previsto na legislação anterior, é assegurada 
preferência absoluta para a respectiva eJtploração em 
conformidade com este Código. 

§ 39 Será nula de pleno direito a autorização de pesqui
sa ou a concessão de lavra dada com prejuízo do direito de 
preferência assegurado no parágrafo anterior. 

§ 49 Ao Ministro das Minas e Energia compete declarar a 
nulidade da autorização de pesquisa ou concessão de lavra, 
devendo fazê-lo no prazo de trinta dias contados da denúncia 
do interessado. 

§ 59 A publicação da declaração de nulidade menciona
da no parágrafo anterior reabre, por mais um (I) ano, o pra
zo para o titular de licenciamento regularizar a sua situação 
perante o DNPM, em conformidade com as exigências deste 
Código." 

Art. 29 Esta Lei enCrarã em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

Jusdfieaçio 

Sob o regime do atual Código de Minas (Decreto-Lei nY 227, de 
28 de fevereiro de 1967) estão desaparecidas as preferências que a 
legislação anterior concedia ao proprietário do solo, relativamente à 
pesquisa e lavra de minérios. 

Atualmente a única prioridade que a lei reconhece é a da 
precedência de entrada do requerimento no Departamento Nacional 
de Produção Mineral (DNPM), conforme se vê na alínea "a" do art. 
li do referido Decreto-Lei nY 227. 

Quer isto dizer que numa eventual disputa pela lavra ou 
pesquisa de déterminado minério, entre o proprietário do solo e 
qualquer terceiro, vence aquele que primeiro protocolar o seu . 
requerimento junto ao DNPM, sem outras considerações. 

Por outr~ lado, a lei atual, através de seu art. 95, tentou resguar
dar os direitos adquiridos antes de sua vigência. Aliás, o regulamento 
à dita lei (Decreto n9 62.934, de 2 de julho de 1968), pelos seus arts. 
I 03 e I 05, fala na possibilidade de cancelamento. de alvará de 
pesquisa, quando outorgado com omissão da preexistência de lavra• 
no mesmo. terreno. 

Apesar dessas precauções da lei - talvez porque elas não sejam 
suficientemente acauteladoras c garantidoras de direitos -
presentemente est.á acontecendo, em ·são Paulo e em outras partes 
do País, um fato que certamente não interessa ao poder público em 
razão dos problemas sociais que acarreta. 

Trata-se, do "expediente" de requerer alvará de pesquisa sobrt 
áreas onde já existem antigas cerâmicas e atividades congéneres, 
funcionando sob o antigo regime de licenciamento (fornecido por 
autoridade local), com objctivos os mais escuses, tais como exi1úr 
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compensação financeira posterior para permitir o prosseguimento da' 
atividadc, mediante desistência do· alvará. Quem requer c obtém o 
alvará de pesquisa, geralmente mediante o artificio de omitir a exis
tência de extração mineral no local, é pessoa incscrupulosa, conhece
dora da região e que jamais teve qualquer intenção de concretizar a 
pesquisa autorizada, mas sabe da precariedade do licenciamento dos 
proprietários de cerâmicas (geralmente os proprietários também do 
solo). 

Já dissemos que a esses prejudicados 'BssiSte o direito de pleitear 
0 cancelamento da autorização concedida mediante fraude. Entre
tanto, até que se cumpram ~odas as morosas formalidades legais, o 
aludido espertalhão, detentor da autorização, certamente teve tempo 
de sensibilizar alguns amcndrontados ceramistas c, afinal, alcançou 
o seu único intento. 

~ evidente, pois, que a lei, embora sem o pretender, está 
permitindo uma situação absolutamente anormal, qual seja a de os 
antigos ceramistas terem de pagar para poder continuar explorando 
uma atividade desenvolvida há tempos, com perfeito conhecimento 
das autoridades. 

Urge, assim, adaptar referida legislação à realidade, alterando-a 
para permitir que o direito de tais pessoas seja assegurado e possa 
encontrar solução rápida de parte das autoridades competentes. 

~o que se busca através deste projeto de lei. 
Aprovadas que sejam as alteraÇões aqui pretendidas ao Decreto· 

Lei n9 227/67, alcançada estará a possibilidade de os antigos 
proprietários de terrenos, onde se extraem argila e areia, 
denunéiarem os alvarás concedidos com omissão acerca da 
preexistência dessa atividade e .o9terem, em breve prazo, o seu 
cancelamento, assim como a renovação do prazo para regularizarem 
a sua própria situação. 

Sala das Sessões, 24 de setembro de 1976.- Franco Montoro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N9 227, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967 
Dá nova redaçio ao Decreto-Lei n9 1.985 (Código de 

Minas), de 29 de janeiro de 1940. 

' •••••• o' •••••• o o •••••••••••••••••••••••••••••••••• o •••••• 

Art. 79 O aproveitamento das jazidas depende de Alvará de 
Autorização de Pesquisa, do Ministro das Minas e Energia; e de 
Concessão de Lavra, outorgada por decreto do Presidente da 
República, atos esses conferidos, exclu~ivamente, a brasileiro, ou a 
sociedade organizada no País como Empresa de Mineração. . 

Parágrafo único. lndepende de concessão do Governo Federal 
o aproveitamento das minas manifestadas e registradas, as quais, no 
entanto, ficam sujeitas às mesmas condições que· este Código esta· 
belece para a lavra, tributação e fiscalização das Minas Concedidas. 

•••• 00 ••• ' ••••• ••••• •••••• o ••••••••••••••••••••••• o. 

(As Comissoes de Constituição e Justiça, de Minas e 
Energia e Economia.) 

O SR. PRESIDENTt: (Magalhães Pinto)- O projeto lido será 
publicado e encaminhado às comissões competentes. 

Sobre a mesa, reauerimentos que serão lidos pelo Sr. 19-
Sccretário. 

São lidos e d~feridos os seguintes 

REQUERIMENTO N9 502, DE 1976 

Senhor Presidente: 
Nos termos do art. 239, do Regimento Interno do Senado 

Federal, solicito de Vossa Excelência seja dirigido à Petróleo Brasi· 
leiro Sociedade Anónima- PETROBRÁS -,por intermédio do Se· 
nhor Chefe do Gabinete Civil da Presidência da República, o se
guinte requerim~nto de informações: 

I. A PETROBRÁS jâ definiu, caso as empresas selecionadas 
para a assinatura dos contratos de risco apresentem resultados na ex-

ploração, a forma de pagamento pelo petróleo encontrado, se em 
óleo, ou em dinheiro? 

Se em óleo, qual a porcentagem do total a que terão direito as 
empresas aceitas para a pesquisa com cláusula de risco? 

2. A. dependência externa brasileira em petróleo aumentou, 
entre 1965 e 1975, pois enquanto no primeiro ano produzíamos 30 
por cento do que consumíamos, cm 1975 não passamos de 22 por 
cent~, daí por que desejaríamos esclarecimentos da PETROBRÁS 
quanto às perspectivas brasileiras quanto a reservas; produção e con
sumo, até o ano de 1985. 

3. A PETROBRÁS tenciona, após o térm~no das negociações 
atuais com as empresas selecionadas para a assinatura de contratos 
de risco, colocar novas áreas em licitação, ou pretende esperar a 
col)clusão das pesquisas nas áreas presentemente negociadas? 

Doutra parte, qual a alternativa possível, desde que as pesquisas 
a se iniciar conduzam à auto-suficiência em produção petrolífera, 
quanto à abertura de novas licitações para contratos com cláusula de 
risco para a exploração de petróleo?. 

4. Os jornais de há muito noticiam o interesse de empresários 
brasileiros de participar dos contratos de risco, sendo que alguns che
garam a apresentar propostas quando da primeira licitação. Assim, 
quais foram os critérios utilizados, quanto às empresas brasileiras, 
para que estas não fossem aceitas na distribuição das áreas sujeitas à 
licitação? 

Em razão disso, haveria, numa· segunda licitação, caso esta seja 
praticada, a possibilidade de serem atribuídas a empresários brasilei
ros áreas nas quais sejam realizadas pesquisas petrolíferas, na base 
do contrato com cláusula de risco? 

S. Quais têm sido, nos últimos dois anos, os critérios aprovados 
pelo Conselho de Administração da PETROBRÁS, no uso da 
competência que lhe foi atribuída pelos Estatutos da empresa, via 
Lei n' 2.004, de 3 de outubro de 1953, no que respeita à participação 
jos empregados, c dos que nela servirem. nos lucros da Sociedade? 

Jusdficaçio 

O texto do art. 45 da Emenda Constitucional n9 I, de 17 de ou
tubro de 1969, diz o seguinte: 

"Art. 45. A lei regulará o processo de fiscalização, pela 
Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, dos atas do 
Poder Executivo, inclusive os da administração indireta," 

Doutra parte, a Lei n9 2.004, de 3 de outubro de 1953, que dis
põe sobre a política nacional do petróleo e define as atribuições do 
Conselho Nacional do Petróleo, institui a sociedade por ações Petró
leo Brasileiro Sociedade Anónima, c dá outras providências", 
estabelece: 

"Art. 33. A direção da PETROBRÁS e a direção das so
ciedades dela subsii:liárias são obrigadas a prestar as informa
ções que lhes forem solicitadas pelo Congresso Nacional acer
ca dos seus a tos e deliberações." 

Não resta nenhuma dúvida quanto a que o processo de fiscaliza
ção da PETROBRÁS já estâ regulamentado, à vista do texto legal 
que criou essa empresa, prescindindo, assim, de nova regulamenta
ção, que cubra os aios do Poder Executivo c dos órgãos de adminis
tração indireta. 

O requerimento de informações, por sua vez, representa uma 
forma de esclarecer a opinião pública sobre questões de fundamental 
importância. ~ instrumento democrático, que se ajusta de modo per
feito à PETROBRÁS, empresa que, na sua origem, aglutinou um 
vasto movimento de mobilização popular, por todas as regiões do 
País. 

Na medida em que uma parcela influente da opinião pública 
bras'ileira favoreceu a criação da PETROBRÁS, sobram razões para 
qu~ haja um interesse real em acompanhar a gestão de tudo que en
volva essa empresa, cimentando ainda mais os laços que ligam cada 
brasileiro à Sociedade encarregada de operar o monopólio estatal 
de petróleo. 

i 
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Fugir à evidência, excluindo a PETROBRÁS da fiscalização 
pública, exercida pelo Congresso Nacional, é voltar as costas aos fa
tos marcantes da história brasileira, cm que avulta a criação dessa 
empresa. 

Contratos de risco, reservas, produção c consumo de petróleo e 
seus derivados, bem assim os critérios de participação nos lucros dos 
empregados, enfocam um universo amplo de atos e deliberações, 
mas sobretudo caracterizam o nível de preocupação nacional sobre a 
matéria. 

Não se pode acoimar a iniciativa de favorecer as empresas mui· 
tinacionais, próximas ou distantes ao sctor petrolifero, às quais sem
pre é preferível um c(jma de sonegação de informações, do que a via 
democrática, que compreenda um amplo debate nacional. · · .. , 

Somente pelo esclarecimento constante, admitido como forma 
de convivência democrática, o Pais conseguirá, não temos dúvida, 
rompei' a série de dependências que hoje inibem o seu desenvolvi
mento. 

~o requerimento. 
Sala das Sessões, 24 de setembro de 1976. -Itamar Fnnco. 

REQUERIMENTO Nt 503, DE 1976 

Requeremos, tendo em vista estar cm trâmite o Projeto de .. Lei 
do Senado nt 12,pe 1976, sejam solicitadas ao Poder Executivo as se
guintes informações. 

·a) qual a previsão nos três exercícios vindouros das receitas e 
das despesas do INPS, bem assim as respectivas diferénças? 

·b) qual a previsão, em cruzeiros, dos encargos determinados pc· 
lo Projeto de Lei do Senado nt 12, de 1976, nos três cxércicios pró· 
ximos futuros? 

Justlficaçio 

Tínhamos através .do Requerimento de Informações nt 40, de 
12 de junho de 1976, formulado várias indagações indispensáveis ao 
exame do Projeto de Lei do Senado nt 12, de 1976. 

Através ~o. Aviso nt 223- SUPAR/76, de 23 de julho de 1976, 
o Exmt Sr.·.·Ministro-Chefe do Gabinete Civil da Presidência da 
República encaininliou a esta Cása do Poder Legislativo esciareci
mentos prestados pelo Secretário-Geral do Ministério da Previdên· 
cia e Assistência Social sobre a matéria. 

Foram as seguifl.tes as respostas: 

a) diferença entre a receita e a despesa nos 3 (três) últimos anos: 

Receita 
Despesa 
Diferença 

1973 1974 1975 
21.309.457.801,63 3L927.256.787,19 48.775.588.383,08 
19.736.259.411,04 28.525.241.420,16 45.433.718.308,09 
1.5'73.198.390;59. 3.402.015.367,03 3.341.870.074,99 

previsão para os três exercícios vindouros: 

Receita 
Despesa 

1976 1977 1978 
64.785.644.000,00 98.074.998.000,00 111.458.843.000,00 
64.785.644.000,00 98.074.998.000,00 111.458.843.000,00 

c). com base na previsão constante do Programa Geral de 
Dispêndios no triénio de 1977/1979, para ·atender ao encargo 
financeiro decorrente no Projeto em questão, seria necessária uma 
previsão orçamentária a conforme discriminação abaixo: 

Aposent. 
Aux.doença 
Pensão 

1977 1978 1979 
18.687.715.000,00 20.956.552.000,00 23.388.583.000,00 
6.970.831.000,00 7.887.605.000,00 8.907.640.000,00 
6.148.635.000,00 7.287.261.000,00 8.593.148.000,00 

31.807.181.000,00 36.131.418.000,00 40.889.371.000,00 

••• 
As respostas contidas nos itens "a" e "c" só podem ter resultado 

de surpreendente equivoco por parte da pessoa ou .. pessoas 

encarregadas da elaboração dos cálculos, como se demonstrará em 
seguida .. 

Só o exame das previsões .. de elevado montante, que variam de 
mais de 64 bilhões ate valor acima de III bilhões de cruzeiros, quais 
sejam as de 1975 a 1978, exercícios durante os quais seriam, 
consoante a estimativa, rigorosamente Iguala as rec:'eltu c as 
despesas, sem diferença de um ccnt~vo sequer, revelam, à saciedade, 
o engano cometido. 

Demais disso, casta lembrar que o próprio Secretário-Geral do 
Ministério da Previdência e Assisténcia Social, técnico dos mais 
ilustres e servidor tão idônco quanto os que mais o sejam neste Pais, 
que assinou a informação em causa, prevendo, para o INPS, cm 
1976, a·R~Ita de ·Cr$ 64.785.~.000,00 e a mesm(ssima Despesa 
de CrS 64.785.644.000,00, foi a autoridade que atrav~s da Portaria 
nt 272, de 23 de janeiro de .1976, publicado no Diário Oficial d~ 11 
de fevereiro de 1976, aprovou o Orçamento do INPS para 1976 e se·. 
gundo a qual as estimativas foram as seguintes: 

Receita . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 64.653.144.000,00 
Despesa . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . CrS 63.152.018.207,00 
Superavit ... ; ........................... Cr$ '1.501.125.793,00 

O mesmo servidor reformulou, posteriormente, o Orçamento de 
1976, do INPS, ~ira~~. d~ Portaria nt 308, de 7 de maio de 1976, pu· 
blicada no Dl.árlo Oficial' de 3 de junho do mesmo ano, nestes termos: 

Receita ...........•......... ~ .·. . . . . . . Cr$ 68.395.999.423,00 
Despesa . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . CrS 64.020.797.953,00 
Superavit . • . . . . • . • . • • . . . • . . . . • . . . . . . . . Cr$ 4.375.201.470,00 

Ambos, os Orçamentos publicados e as informações prestadas 
ao Senado Federal, são documentos oficiais. Não "se conciliam nem 
se compatibilizam, no entanto, o que demonstra a existência de erro 
de fato, seguramente nas informações prestadas ao Senado em que as 
despesas e receitas são rigorosamente iguais. 

Não é só. 
O Projeto de Lei nt •12, de 1976, como já se viu antes, aumenta, 

tão-somente, alguns· bcneficios de valor inferior ao salário inlnimo, 
m~is precisamente, a aposentadoria de menor valor, passando-a de 
90% do salário mínimo para 100% do salário mínimo e o menor 
auxtlío-docnça, elevando-o de 75% do salário mínimo para 100% 
desse salário. 

A proposição não altera o· valor da pensão mínima nem atinge 
nenhum de quaisquer outros beneficios de prestação continuada t;yjo 
valor supere o do salário mínimo. 

Como, pois, admitir-se correta a informaçãe de que o Projeto de 
Lei nt 12, de 1976, acarretará encargos, no que se refere à.pensão de 
CrS 6.148.635.000,00 em 1977, CrS 7.287.261.000,00 em 1978, e 
CrS 8.593.148.000,00 em 1979, se ele não altera o valor da pensão? 

Por outro lado, como dar validade à informação de que o Proje· 
to de Lei nt 12/76, acarretará encargos, em matéria de aposenta· 
doria e auxilío-doença da seguinte ordem: 

1977 - CrS 27.658.546.000,00 
1978 - CrS 38.844.1 57.000,00 
1979- Cr$ 32.296.223.000,00 

Se consoante o Orçamento de 1976, reformulado e antes referi· 
do, neste exercício, a despesa com o pagamento de todos · os 
beneficios será de apenas CrS 39.333.614.000,00. 

~ claro que, aumentando discretamente apenas o valor de dois 
bcneficios de montantes inferiores ao salário mínimo, jamais o Proje· 
to de Lei nt 12/76, acarretará, de 1976 para 1977, encargos da o r· 
dem de CrS 31.807.181.000,00 que ultrapassam, portanto, 80% do 
valor previsto para 1976. . 

Tais conclusões são, a nosso ver, indesviáveis. 
Em face do erro material apontado, os quesitos em causa, não 

podem ser tidos como respondidos, razão pela qual, através do pre· 
sente requerimento, pleiteamos o esclarecimento da matéria. 

Sala das Sessões, 24 de' setembro de 1976.- Franco Montoro. 
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O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Sobre a mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr. I9·Secretârio. 

t lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N9 504, DE 1976 

Excelentíssimo Senhor Presidente: 

Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro a trans· 
crição nos Anais do Senado Federal do artigo escrito pelo brilhante 
Jornalista A ri Cunha, intitulado Triste ·Declaração, publicado no 
"Correio Braziliense" do dia 3 do corrente mês. 

~ala das Ses•iies, em 24 de setembro de 1976. - Benjamim 
Farah. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - De acordo com o 
art. 233, ~ 19 do Regimento Interno, o requerimento será submetido 
ao exame da Comissão Diretora. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Dinarte Mariz. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. 
Senadores: 

Trago, hoje, ao conhecimento desta Casa, o falecimento do Dr. 
João Gaivão de Medeiros, ocorrido no Rio de Janeiro, no dia 16 des
te mês. O Dr. João Gaivão de Medeiros morre aos 54 anos de idade. 
Teve uma atuação política, embora rápida, brilhante, pois ainda mui
to moço, foi ·eleito Deputado Federal pelo Rio Grande do Norte. 
Honrou o seu mandato. na Câmara Federal, onde defendeu, com o 
maior ardor e eficiência, os interesses de sua terra, o Rio Grande do 
Norte. Era filho de Oswaldo Orlando de Medeiros e D. Mariinha 
Gaivão de Medeiros. De família tradicional do Estado. Quando dei· 
xou. o seu mandato de Deputado Federal, voltou ao Serviço Público, 
ocupando suas funções no Departamento Nacional de Estradas de 
Ferro. onde já havia exercido lugar de relevo na alta direção daquela 
Autarquia, inclusive como Diretor da Estrada de Ferro Sampaio 
Corrêa. 

Naquele Departamento, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
continuou o Dr. João Gaivão de Medeiros a sua luta em defesa do 
Nordeste, notadamente do seu Estado. Não houve um assunto do 
interesse da nossa região de que João Gaivão não se fizesse advoga
do. para defendê-lo. A sua morte deixa, no Rio Grande do Norte, 
uma grande lacuna. pois. sempre que tínhamos qualquer problema 
naquele setor da Administração Pública Federal, lã estava João Gal· 
vão de Medeiros para resolvê-lo. Mesmo afastado das lides pol(tícas, 
jamais deixou de demonstrar preocupação e interesse pelos aconteci
mentos políticos e administrativos do País. 

O Sr. Ruy Carneiro (MDB- PB)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN).- Pois não, nobre 
Senador. 

O Sr. Ruy Carneiro (MDB - PB) - A Paraíba deseja 
soiidarizar·se com V. Ex• nesta homenagem fúnebre que presta ao 
brilhante e ex-Deputado João Gaivão de Medeiros, eficiente 
representante do Rio Grande do Norte, corajoso lutador na defesa 
dos interesses do Nordeste, como V. Ex• m.:smo salienta. Todos os 
brasileiros devem preocupar-se com a situação dolorosa do Nordes
te, e defender os interesses daquela região, especialmente nós, que lá 
nascemos, vivemos e sofremos com nossa gente. No momento em 
que V. Ex• presta esta homenagem ao ex-Deputado potiguar, que 
foi, repito, uma voz na defesa dos interesses do nosso povo, como 
Engenheiro do Departamento Nacional de Estradas de Ferro, cujos 
problemas ele conhecia profundamente,.quero dizer, aqui, que real
mente o saudoso João Gaivão de Medeiros sentia a necessidade 
absoluta de fazer o justo e corajoso combate à terra nagelada, daí ter· 
se integrado de corpo e alma. como o fez, na defesa dos bravos nor
destinos, aquela gente pobre e sofredora. Daí a justiça da homena· 
gem de V. Ex• à qual a Paraíba se solidariza- através do meu humil· 

de aparte- à palavra do ilustre Senador Dinarte Mariz, tão cheia de 
sinceridade e espírito de justiça, paru que leve à família Gaivão de 
Medeiros não só o meu profundo pesar, mas, também, a homenagem 
póstuma àquele ilustre homem público desaparecido. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - Agradeço o 
aparte de V. Ex• 

Uma das características do Dr. João Gaivão de Medeiros era a 
bondade. Aparentemente simples, mal escondia o interesse que tinh~ 
pela vida pública. mas. Deputado Federal pela legenda do antigc 
Partido Social Progressista, nem por isso na sua atividade política 
deixou qualquer malquerença ou animosidade a nenhum elemento 
de legenda diferente. Sempre foi um homem acatador e prestigioso 
no atendimento àqueles que o procuravam na defesa dos interesses 
do Rio Grande do Norte e do Nordeste. 

Deixa João Gaivão viúvu D. Lúcia Cotta Gaivão de Medeiros, e. 
dois filhos: Dr. João Gaivão de Medeiros Filho, engenheiro que, 
natumlmente, está seguindo a mesma caminhada do pai pelo exem· 
pio de trabalho. de corrccào e de patriotismo, e Belchior Gaivão de 
Medeiros, acadêmico de Medicina. 

A eles faço chegar o meu mais sentido pesar extensivo aos ou
tros membros da enlutada famílht, na certeza de que esta solidarieda· 
de é da Casa que sempre homenageou a memória daqueles que 
souberam cumprir o seu dever para com o nosso País. 

Eram estas. Sr. Presidente, as palavras que desejava pronunciar 
nesta tarde, em homenagem à memória daquele ilustre conterrâneo. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Lázaro Barboza. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Desejo, nesta tarde, apresentar à consideração do Senado um 
projeto de lei que autoriza o Governo de Brasília a erigir na Espla
nada dos Ministérios um panteão em memória do ex-Presidente 
Juscelino Kubitschek de Oliveira. 

Dei ao projeto, Srs. Senadores, a seguinte redação: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 246, DE 1976 

Dispõe sobre a construção, em BrasOia, de monumento em 
memória do Presidente Juscelino Kubltschek de Ollveln, e <iOl 
outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 O Governo do Distrito Federal fica ·autorizado a 
erguer, em Brasília, na Esplanada dos Ministérios, um panteão para 
perpetuar a memória do Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. 

Art. 29 O Governador do Distrito Federai poderá nomear co
missão de engenheiros para elaboração do projeto, decidindo, ainda, 
quanto ao exato local da Esplanada dos Ministérios em que o monu
mento deva ser localizado. 

Art. 39 Construído o panteão, para ele serão trasladados pos
teriormente os restos mortais do ex-Presidente da Repúbrica. 

Art. 49 A presente Lei entrará em vigor na data de sua publi
cação. 

Jusdficaçio 

O erguimento de monumentos visando a perpetuação da 
memória de grandes Chefes de Estado, nã sido uma constante na 
vida dos povos. 

A Turquia erigiu o seu Kemal Atatuck. 
Os Estados Unidos o Lincoln Memorial e o Jefferson Memorial. 
O Brasil, num justo e fe~tejado reconhecimento, ergueu no Rio 

de Janeiro. na Praça da República, em frente ao edifício do Minis
tério do Exército, o Panteão a Caxias, para o qual foram 
transladados os restos mortais do nosso único Duque, Pa.trono do 
Exército Brasileiro. 

I ,, 
:i 
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Impulsionou-nos a tomar a presente iniciativa, o grito de dor, 
da Nação inteira, ao tomar. conhecimento do infausto evento que re
tirou do nosso meio um dos maiores estadistas não do Brasil, mas 
das três Américas na expressão de um famoso homem público norte
americano. 

Sobre a personalidade do pranteado ex-Presidente Juscelino 
Kubitschck, não é preciso dizer mais nada. Decorrido um mês de sua 
morte, - permanece ainda aquela sensação de vazio cavada na alma 
nacional. Esta Casa, que teve cm Juscelino Kubitschck um de seus 
membros, numa das mais belaS' Sessões de que se tem notícia, prestou 
o seu preito de homenagem ao grande extinto, que cscrc~cu com o 
seu dinamismo, sua visão c grandeza d'alma, algumas das mais belas 
páginas de nossa história. 

Sobre Luiz Alves de Lima c Silva, o Deputado Brígido Tinoco 
teve esse felicíssimo achado: 

"Caxias tocou a fronte nas estrelas." 

Também a do Presidente Juscelino alcançou o infinito. 
Transmutado nosso projeto cm lei, c dando o Governo 

execução ao monumento, estaremos apenas traduzindo nosso 
reconhecimento à atuação do construtor de Brasília, pois jamais a 
Nação tcrâ meios para resgatar sua dívida para com esse ousado 
filho de Diamantina, que deu nova dimensão ao Brasil, com realiza
ções arrojadas que levou à termo, algumas delas, julgadas impos
síveis até então. 

Nosso objetivo é erguer um marco histórico, na cidade que 
Juscelino construiu com tanto amor, c onde possa o povo, pelos 
séculos a fora demonstrar no culto à memória do grande estadista, 
que esta é uma Nação que sabe ser grata aos seus heróis e principal
mente ao herói da paz e da concórdia que foi Juscelino Kubitschek 
de Oliveira. 

Sala das Sessões, cm 24 de setembro de 1976.- Lúaro Barboza. 
O Sr. Adalberto Sena (MDB- AC)- Permite V. Ex• um apar

te, logo após a conclusão do seu raciocínio? 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Nobre Senador, 
concedo neste instante o aparte a V. Ex•, para honra minha. 

O Sr. Adalberto Sena (MDB - AC) - Apenas quero solidari· 
zar-me com V. Ex• nesta feliz idéia de erigir um monumento ao 
Presidente Juscelino Kubitschek e, sobretudo, quando V. Ex•, pelo 
seu projeto, o localiza na Cidade de Brasília, cidade que ele idealizou 
e construiu, conseguindo perpetuar aquele seu sonho de realizar, por 
este meio, a integração geográfica do nosso País. O gesto de V. Ex• 
não te'm só sentido de justiça humana, mas encerra irrefutável senti· 
do histórico, porque, como toda a Nação brasileira contemplou, a 
manifestação que o povo hã poucos dias tributou à memória de 
Juscelino Kubitschek equivaleu à maipr prova da consolidação de 
Brasília, no conceito e no juízo nacional. Era o que eu tinha que dizer 
a V. Ex• 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Agradeço o 
aparte de V. Ex•, eminente Senador Adalberto Sena, que vem soli· 
darizar-se conosco na apresentação do projeto a demonstrar, de 
forma inequívoca, que o ex-Presidente Juscelino Kubitschek de 
Oliveira foi, sem dúvida, um dos maiores brasileiros deste século. 
Sua obra não se restringiu à plantação desta fabulosa capital nos 
ermos d"O Planalto <:entrai do meu Estado. Mas Juscelino, como 
uma espécie de mago, semeou obras da maior envergadura e do 
maior alcance social nos quatro cantos deste País. Muito obrigado a 
V. Ex• 

O Sr. Mauro Benevldes (MDB - CE) -·Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Para satisfação 
minha, ouço o nobre senador Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro Benevldes (MDB- CE)- Nobre Senador Lázaro 
Barboza, também eu desejo levar os meus aplausos e com eles a mi
nha integral solidariedade à proposição de V, Ex•, que objetiva tor· 

nar impcrecfvcl, aqui cm Brasflia, a figura inolvidável de Juscelino 
Kubitschck de Oliveira. Acredito que a iniciativa de V. Ex• i'lav.:râ 
de existir com a decidida c cntusiâstica acolhida de todos os mem
bros do Senado c da Câmara dos Deputados, assegurando-se, desde 
jâ, a plena viabilização do seu projeto de lei. Portanto, as minhas con
gratulações a V, Ex•, nobre Senador Lâzaro Barboza. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO) - Muito obriga
do, eminente Senador Mauro Bcncvides. V. Ex•, homem do Nordes
te, daquela rcgião.sofrida do Brasil- como disse hã poucos instan
tes o eminente Senador Ruy Carneiro, da Paraíba - tem sensibili
dade suficiente para sentir como todos nós brasileiros sentimos o pas
samento do ex-Presidente Juscelino Kubitschck de Oliveira, ao 
pretender que a Nação lhe preste este último tributo, procuramos 
fazer com que, eminente Senador Mauro Bcncvidcs, haja uma 
demonstração inequívoca, de que a Nação 'brasileira sabe cultuar a 
memória dos seus maiores. E este é o sentido de nossa propositura. 

O Sr. Ruy Carneiro (MO B - PB)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) ·- Ouço agora, 
pela ordem, o eminente Senador Ruy Carneiro, da Parafpa. 

O Sr. Ruy Carneiro (MDB- PB)- Senador Lâzaro Barboza, 
V. Ex• cresce aos olhos, não dos seus pares, nem desta Casa nem da 
outra, mas V. Ex• cresce aos olhos da Nação ... 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO) - Muito obriga
do, Ex• 

O Sr. Ruy Carneiro (MDB - PB) ...:.. .... apresentando este 
projeto, e acredito que- absolutamente ninguém lhe ncgarâ apoio, 
quando se estâ rendendo um preito de justiça a um dos maiores brasi
leiros, tão tragicamente desaparecido. Considero-me suspeito para 
exaltar o Presidente Juscelino Kubitschek porque era ele o meu che
fe, com o desaparecimento do grande Getúlio Vargas. Entretanto, fa
ço-o em coro com a Nação brasileira, daí ter comparecido a esta Tri
buna para trazer a minha solidariedade ao seu admirâvcl projeto, de 
iniciativa tão feliz. V. Ex• sabe que, do ~io Grande do Sul ao Acre, 
contarâ com os aplausos de toda a Nação, porque todos querem que 
se renda essa homenagem a Juscelino Kubitschek de Oliveira, tão 
justa e indispensável para que Brasília se complete ccimo a maior 
obra do seu notâvel criador, Quero, portanto, aplaudir e solidarizar
me com a mais acertada, a mais louvável e admirada homenãgem 
que sua brilhante imaginação e espírito de justiça,. nesta tarde, traz à 
consideração do Senado Federal. Aliâs, este meu preito de justiça ao 

. seu projeto deve ser transferido ao Estado de Goiás, que Juscelino 
Kubitschek aqui representou com tanto brilho e patriotismo, e que 
agora coube a V. Ex• substituí-lo. · · 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Muito obriga
do, Senador Ruy Carneiro. 

O Sr. Ruy Carneiro (MDB- PB)- Venho trazer aqui a minha 
solidariedade e acredito que esta serâ também de todos os brasi
leiros, esperando que a Maioria e Minoria desta Casa cerrarão filei
ras na aprovação desse notâvel projeto. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Eminente Sena
dor Ruy Carneiro, agradeço a V. Ex• pelo seu aparte, enfatizando 
seu apoio ao nosso projeto, Quero dizer a V. Ex• e à Casa que sou 
testemunha viva do alto apreço cm que o ex-Presidente Juscelino 
Kubitschek de Oliveira tinha V, Ex•; basta dizer que numa das mais 
belas cartas naquela linguagem maravilhosa que só Juscelino sabia 
imprimir, milagrosamente, em tudo que ele escrevia ou dizia- o ex
Presidente Juscelino, a propósito de um aparte com que V, Ex• me 
honrou, em discurso que fiz por ocasião do anivcrsârio de Brasllia, o 
ex-Presidente Juscelino Kubitschek fez-lhe uma carta, que hoje estâ 
em minhas mãos- V.Ex• passou-ma- em que ele demonstra muito 
bem o alto apreço que ele tinha pelo grande Senador da Paraíba, que 
é V, Ex• Naquela carta, um dos mais belos documentos que jâ li até 
hoje, o ex-Presidente Juscelino Kubitschek enfatizava o grande traba
lho e o grande apoio que a ele pôde V, Ex• prestar quando o 
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extraordinário mineiro ocupava a Presidência da República. V. Ex• 
ao se confessar amigo e liderado do 'ex-Presidente Juscelino 
Kubitschek - é preciso que se diga também - era muito mais do 
que isso, 'era amigo do ex-Presidente, e ele o tinha em alta conta. Ti
nha V. Ex• como um dos maiores brasileiros dos tempos atuais. 1:: o 
que ficou claro em carta recebida por mim do ex-Presidente, naquela 
oportunidade. 

Nosso objetivo ao apresentar este projeto é erguer um marco 
histórico na cidade que Juscelino construiu com muito amor, e onde 
possa o povo, pelos séculos afora, demonstrar como já disse, num 
culto à memória do grande estadista, que esta Nação sabe ser grata 
aos seus heróis, e principalmente ao herói da paz e da concórdia, que 
foi, inegavelmente, o ex-Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. 
Era o que tinha que dizer, Sr. Presidente (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- O projeto lido da 
tribuna pelo autor, o nobre Senador Lázaro Barboza, será publicado 
c remetido às comissões competentes. 

o SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Presentes na Casa 
25 Srs. Senadores. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 456, de 
1976, do Senhor Senador Lourival Baptista, solicitando a 
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso profe
rido pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
General Ernesto Gcisel, em Tóquio, no dia 16 de setembro de 
1976. 

Não hã quorum para deliberação. Em conseqUência a matéria 
terá sua votacão adiada para a próxima Sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Item 2: 

Discussão, em turno único, da rcdação final (oferecida 
pela Comissão de Redação cm seu Parecer n9 769, de 
1976), do Projeto de Lei do Senado n9 5, de 1975, do Senhor 
Senador Geraldo Mesquita, que· dã nova redação ao art. 16 
do Decreto-Lei n9 288, de 28 de fevereiro de 1967, que regula 
a Zona Franca de Manaus. 

Em discussão a redação final. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, encer-

rarei a discussão. (Pausa.) · 
Está encerrada. 
Não havendo emendas, nem requerimento para que seja 

submetida a votos, é a redação final considerada definitivamente 
aprovada, independentemente de votação, nos termos do art. 359 do 
Regimento Interno. 

O projeto vai à Câmara dos Deputados. 

1:: a seguinte a redação final aprovada: 

Redaçio final do Projeto de Lei do Senado n9 5, de 1975, 
que dá nova redaçio ao art. 16 do Decreto-Lei n9 288, de 28 
de fevereiro de 1967, que regula a Zona Franca de Manaús. 

O Congresso Nacional decreta: . 
Art. 19 O art. 16 do Decreto-Lei n9 288, de 28 de fevereiro de 

191\7 oassa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 16. O Conselho Técnico é composto do Superin
tendente, que o presidirá, do Secretário-Executivo, de re· 
presentantes dos Governos do Acre e Amazonas, da Superin
tendência do Desenvolvimento da Amazônia c do Ministério 
da Fazenda e de 2 (dois) membros' nomeados pelo President~ 
da República e indicados pelo Superintendente da 
SUFRAMA, sendo I (um) Engenheiro e o outro especialista 
em assuntos fiscais." 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua. publicação, re
vogadas as disposições cm contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 3,: 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do 
Senado n9 93, de 1976, do Senhor Senador Leite Chaves, que 
acrescenta parágrafo único ao art. 14 da Lei n9 6.015, de 3.1 
de dezembro de 1973, alterada pela Lei n9 6.216, de 30 de ju
nho de 1975, tendo 

PARECER, sob nv 693, de 1976, da Comissão:. 
-de Redaçio, oferecendo a redação do vencido. 

Em discussão o projeto, em segundo turno. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro encerrada a 

discussão. 
Encerrada a discussão sem emendas o projeto é considerado 

definitivamente aprovado, independentemente de votação, ·nos ter
mos do art. 315 do Regimento Interno. 

O projeto irá à Câmara dos Deputados. 

1:: o seguinte o projeto aprovado: 

Redação do vencido, para o 29 turno regimental, do Proje
to de Lei do Senado n9 93, de 1976, que acrescenta parágrafo 
único ao art. 14 da Lei nv 6.015, de 31 de dezembro de 1973, al
terada pela Lei n9 6.216, de30 de junho de 1975. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. tv O art. 14 da Lei n9 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 
alterada pela Lei n9 6.216, de 30 de junho de 1975, passa a vigorar 
acrescido do seguinte parágrafo único: 

"Art. 14 ...............•............................ 

Parágrafo único. O valor correspondente às custas !ie 
escrituras, certidões, buscas, averbações, registros de qual
quer natureza, emolumentos e despesas legais constará, 
obrigatoriamente, do próprio documento, independentemen
te da expedição do recibo, quando solicitado.". 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publica
ção, revogadas as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Item 4: 

Discussão, em primeiro turno, do· Projeto de Lei do 
Senado n9 20 I, de 1975, do Senhor Senador Orestes Quércia, 
que dispõe sobre inclusão da disciplina "Princípios de 
Segurança do Trabalho", no currículo dos cursos de 29 
Grau", tendo 

PARECERES, sob nvs 491 a 493, de 1976, das Comis· 
sões: 

- de Consdtulçio e Jusdça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; 

- de Edueaçio e Cultura, contrário; e 

- de Finanças, favorável, com voto vencido dos Senho-
res Senadores Benedito Ferreira, Henrique de La Rocque e 
Helvídio Nunes. 

A matéria co·nstou da Ordem do Uia de 25 de agosto próximo 
passado, tendo a discussão adiada a requerimento do 'Sr. Senador 
Orestes Quércia para a presente Sessão. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo que"! queira discuti-lo, encerro a discussão. 
A votação da matéria fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Esgotada a matéria 
:onstante da Ordem do Dia. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Bcnevides. 
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O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

As dificuldades enfrentadas pelo País, no âmbito das finanças 
p6blicas, vêm ensejando a paralisação de importantes obras rodoviâ· 
rias executadas pelo DNER. Sabe-se que uma programação prioritâ· 
ria foi estabelecida para fiel cumprimentá por parte daquele órgão 
governamental. No meu Estado, registra-se justificada apreensão 
diante da suspensão dos trabalhos de alargamento da BR-116, no tre
cho entre Fortaleza e o populoso Distrito de Messejana. Como 
princi'pal via de acesso à Capital do Estado, aquela estrada expe
rimentava, jâ hã mais de cinco anos, um acentuado congestionamen
to de tráfego no trecho mencionado, justificando-se assiin .. a amplia
ção que vinha hã um ano sendo cumprida. 

O problema, pela sua magnitude, preocupa a opinião pública 
cearense, levando autoridades, empresários e parlamentares a apela· 
rem para as autoridades competentes, no sentido de que tenha 
continuidade aquela obra, confiada ao Departamento Nacional de 
Estradas de Rodagem. 

Na Assembléia Legislativa, o problema foi exaustivamente deba
tido por iniciativa dos Deputados Paulo Benevides e Aquiles Peres 
Mota, que integram a Bancada da Aliança Renovadora Nacional, 
tendo sido proposto pelos mesmos o envio de telegramas a Senado· 
res e Deputados Federais do Ceará para que intercedam junto ao 
Ministério. dos Transportes, a fim de que os trabalhos tenham 
seqUência, sem mais qualquer outra interrupção. 

Recebi - e creio que o mesmo ocorreu com os eminentes Sena
dores Virgílio Tâvora e Wilson Gonçalves- o seguinte telex, firma· 
do pelo f9-Secretário da Assembléia Legislativa, em nome da Mesa 
Diretora: 

"Senador Mauro Benevides 
Senado Federal 
Brasília 

Assembleia Legislativa Ceará, atendendo requerimento de 
autoria do Deputado Paulo Benevides, formula apelo 
vossencia no sentido realizar gestões junto ao Ministério dos 
Transportes visando suprimento verbas DNER finalidade 
evitar paralisação serviços alargamento BR-116, trecho F ar
taleza Messejana, neste Estado. Cordiais Saudações, 
Deputado Leorne Belem, Primeiro-Secretário da Assembléia 
Legislativa do Ceará. 

Sr. Presidente, já agora tomei conhecimento de que outra impor
tante obra sofreu igualmente paralisação. Trata-se: da BR-020, a 
denominada l:'ortaleza-Brasnia, cuja relevân"cia sócio-ecónômica é 
indiscutível. J-azendo-me porta-voz das torças vivas do meu Estado, 
transmito apelo ao ilustre Ministro Dyrceu Nogueira, no sentido .de 
que preserve aquelas duas obras da paralisação a que foram subme· 
tidas. 

O Sr. Vlrgfllo Távora (ARENA - CE) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Com prazer, 
eminente Senador Virgílio Tâvora. 

O Sr. Vlrgfllo Távora (ARENA- CE)- Eminente Senador, o 
apelo que V. Ex• faz é endossado não só por nós, mas pelo Sr. Sena· 
dor Wilson Gonçalves, que aqui presente não está, como por toda a 
Bancada federal. Assim, como o Nordeste tem sido tão feliz naf 
postulações que apresenta ao Senhor Presidente da Rep6blica, 
acreditamos nós que também esta, que é justa e que poderá parecer a 
colegas de outras regiões como um favor, uma discriminação em nos
so benefício, também será, sem sombra de d6vida - acreditamos, 
repetimos- atendidas por Sua Excelência. Região sofrida, depende 
tanto dessa rodovia, fundamental para o desenvolvimento de nossa 
Capital, justamente o alargamento da BR-116, na entrada de Forta· 
leza. A outra, que faz parte do planejamento do Terceiro Pólo de 

. Desenvolvimento do Nordeste- que é, justamente, a nossa Capital, 

- como a estrada mestra para a adução das r1quezas do mter1or ao 
Piauí e do Ceará até o mar, é também vital para a nossa sobrevivên
:ia. Isso não seria uma exceção odiosa, seria apenas um tratamento 
justo para uma região que merece, sem sombra de d6vidà, também 
um tratamento preferencial. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Agradeço a 
manifestação de V. Ex•, nobre Senador Virgilio Távora, e acredito 
que, se presente no plenário o nobre Senador Wilson Gonçalves, tam
bém S. Ex• ergueria sua voz para transmitir, como o faço neste 
instante, apelo ao Ministro Dyrceu Nogueira no sentido de que deter· 
mine a continuidade das obras de alargamento da BR-116, entre 
Fortaleza e Messejana e a estrada BR-020, que liga Fortaleza a Brasí· 
lia. 

Era esta, Sr. Presidente, a solicitação que desejava formular, jâ 
agora com apoio da Aliança Renovadora Nacional, através do V ice
Líder Virgílio Távora, ao Ministro dos Transportes. (Muito bem! 
Muito bem!) · 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Nada mais·haven
do que tratar, vou encerrar a Sessão, designando para a de segunda· 
feira a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-l-

Votação, em turno 6nico, do Requerimento n9 456, de 1976, do 
Sr. Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, do discurso proferido pelo excelentíssimo Se
nhor Presidente da Rep6blica, General Ernesto Geisel, em Tóquio, 
no dia 16 de setembro de 1976; 

-2-

Votação, em turno 6nico, do Requerimento n9 457, de 1976, do 
Sr. Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição; nos Anais 
do Senado Federal, dos discursos proferidos pelo Imperador Hiroito 
e pelo Presidente da Rep6blica Federativa do Brasil, General Ernes
to Geisel, no dia 16 de setembro de 1976. 

-3-

Votação, em turno 6nico, do Reauerimento n9 490. de 1976, do 
Sr. Senador Gustavo Cananema, solicitando tenham tramitação em 
conjunto os Projetes de Lei do Senado n9s 41, 61, 130 e 210, de 1976, 
que introduzem alterações no Decreto-Lei n9 38!1, de 26 de dezembro 
de 1968, que dispõe sobre a verificação judicial de insalubridade e 
periculosidade. 

-4-

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 
201, de 1975, do Sr. Senador Orestes Quércia, que dispõe sobre inclu
são da disciplina "Princípios de Sc:gurança do Trabalho", no currí
culo dos cursos oe 2Y Grau", tendo 

PARECERI:::S, sob n9s491 a493, de 1976, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade; 
-de Educação e Cultura, contrário; e 
- de Finanças, favorável, com voto vencido dos Srs. Senadores 

Benedito Ferreira, Henrique de La Rocque e Helvídio Nunes. 

-5-

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 
247, de 1975, do Sr. Senador Franco Montoro, que assegura o ampa
ro da previdência social aos segurados incapazes para o trabalho nos 
casos que indica, tendo 

PARECER, sob n9 647, de 1976, da Comissão: 
-de Redaçio, oferecendo a redação do vencido. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Está encerrada a 
Sessão. 

I Levanta-se a Sessão às 15 horas e 20 minutos.) 
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DISCURSO PRONUNCiADO PELO SR. EVANDRO 
CARREIRA NA SESSÃO DE'-23~9-76 E QUE, ENTREGUE 
À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTE· 
RIORMENTE: 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadóres: 

Tomo a palavra para fazer dois registras que me parecem de 
suma importância. O primeiro diz respeito ao eanainá das bolsas de 
estudo, no Estado do Rio de Janeiro, principalmente na cidade do 
Rio de Janeiro. · 

Lé:io, para maior esclarecimento, o que diz o Jol'llll do Brull, 
domingo, dia 12 de setembro de 1976: 

"PREFEITO DEMITE PROFESSOR 
QpE APUROU FRAUDE EM BOLSAS 

Em ato publicado no Dlúlo Ofldal que circulou ontem, 
o Prefeito Marcos Tamoyo demitiu "a pedido" b professor 
Júlio d'Assunçlio!Barros do cargo de chefe da Inspetoria Seto· 
rial de Finanç!!S da .$ecr~aria Munici11al de Equcação. Foi 
ele quem levantou as irregularidades praticadas pelos 
colégios e negou, ontem: que tivesse pedido seu afaStamento· 
do cargo. O professor tem recebido telefonemas am~çador!=~· 

''Reconheço que o ~(eikl'',' disse o Sr. Júlio Barros, 
"tem o direito e a autoridade para me exonerar de um cargo 
de confiança; o que não reconheço é que ele tenha o direit~ 
de registrar que tal exoneração foi a pedido, quando o Pres1· 
dente do Sindicato dos Proprietários de Estabelecimentos de 
Ensino, Sr. Adail Valença, declarou cm assembléia-geral, na 
sexta-feira, que a demissão foi pressão sua." 

Sr. Presidente, Srs. S~nadores, a demissão do Sr. Júlio Barros 
fica, portanto, clara e transparente: decorreu de uma pressão do Sr. 
1\dail Valença, que é Presidente do Sindicato dos Proprietários de 
Estabclt:imcnto de Ensino. 

. Prossegue a notícia do Jol'llll do BruU. 

"Ameaças 

O professor afirmou não ter motivos para solicitar sua 
exoneração do cargo, principalmente porque o levantamento 
que fazia das irregularidades ainda não foi concluldo. "Ulti
mamente, passei a receber ameaças tclcfônicas de pessoas que 
se diziam ligadas às escolas particulares, falando sobre balas 
perdidas e do perigo que poderia atingir um de seu~ cinco fi
lhos", disse o Sr. Júlio. 

·Quando assumiu o cargo, há um ano e meio, o Sr .. Júlio 
Barros. .há 28 anos no magistério, notou que as listas envia
das à Secretaria para o pagamento das bolsas de estudo con· 
tinham várias irregularidades, como a . inclusão . de alunos 
inexistentes. 

"Um colégio de J11carepaguâ, por exemplo, que é sindi· 
calizado, em 1974 pediu I mi1300 bolsas de estudo; em 1975, 
Ç> número baixou para. 525 c, este ano, para 200, das quais só 
80 foram confirmadas. Esta escola só tem seis salas de aula e, 
mesmo que funcionasse com quatro turnos e tendo 50 alunos 
em cada sala, teria um máximo de I mi1200 alunos", afirmou 
o professor." 

Mas, pasmem os Srs. Senadores, essa escola, se t1vcsse num dia, 
~uako turnos e pudesse abrigar, em cada sala de aula, 50 alunos, só· 
poderia acondicionar 1.200 alunos, mas foi prodigalizáda, em 1974, 
:om 1.300 bolsas de estudo. 

"Outra escola, em Campo Grande, requereu o paga· 
mento de 352 bolsas. Por amostragem, forRrn selccionados 50 
nomes" -isto é, das 352 bolsas, o Sr. Jdlio pinçou SO nomes 

e foi perquirir, foi investigar - "c destes, apenas um confir· 
mou ter bolsa, sendo que os demais pagavam integralmente 
as anuidades. Mesmo assim o bolsista era um adulto." 

"Embora o professor Adail Valença, reconduzido na as· 
sembléia de sexta-feira por mais. três anos à Presidência do 
Sindicato, tenha afirmad.o recentemente ser de 25 mil o total 
de bolsas de estudo não pagas este ano pela Secretaria Muni· 
cipal de Educação, "o total de bolsas requeridas por 260 esco
las particulares foi de 12 mil c destas, núma primeira triagem, 
foram confirmadas apenas 9 mil", segundo o professor Júlio 
d'Assunção Barros. · 

A Secretaria concede três tipos de bolsas de estudo: de 
·complementação, de obrigatoriedade e de compensação. No 
primeiro caso, o Município paga à escola CrS 750, sendo o 
restante da anuidade paga pelo aluno. Pelas bolsas de obriga
toriedade a Secretaria paga CrS 900 anuais e a de compensa
ção é dada peio colégio e abatida do imposto a ser pago. 

Nos dois últimos casos, os colégios não podem cobrar 
nada dos alunos, o que, no en~anto, é feito muitas vezes. 
Além disso, algumas escolas não declaram coino rcndlr a: 
importância recebida da Secretaria Municipal de Educação 
pelo pagamento das bolsas. 

Exigências 

Para evitar as irregularidades por parte das escolas, a 
lnspetoria Setorial de Finanças da Secretaria Municipal de 
Educação passou a exigir dos colégios, ao invés do simples 
nome do bolsista, endereço, data de nascimento, série em que 
estava matriculado e o nome, endereço c CPF do ~esponsã
vel." 

E continua a reportagem, fazendo divagações cm torno do ceie· 
bérrimo "panamá", corri as seguintes pàlavras: 

Investlgaçio 

O professor Júlio Barros acredita que um levantamento 
do que foi pago, nos últimos cinco anos, título de bolsas-de
estudo na área do Grande Rio, "mostrará que houve enrique
cimento ilícito de pseudo-educadores.!' 

"Uma investigação na Delegacia da Receita Federal", . 
disse, "mostrará que, em muitos casos, as receitas das bolsas- • 
de-estudo pagas pelos cofres públicos não foram incluídas na 
declaração de Imposto de Renda. Uma investigação nos 
estabelecimentos bancários, principalmente no .Banco do 
Brasil, mostrará como os donos de colégios caucionavam 
declarações de funcionários não habilitados para o exercício 
de funções de controle financeiro, sacando empréstimos 
sobre bolsas-de-estudo a receber." 

Mesmo os colégios que cancelaram espontaneamente 
bolsas-de-estudo propostas - há caso.s de,. entre o pedido de 
empenho e o de pagamento, a escola desistir de mais de 80% 
das bolsas pleiteadas, algumas beneficiaram-se do emprésti· 
mo bancário, dando garantias. inexistentes. 

"Uma investigação do Banqo Central nos empréstimos 
concedidos", continua o professor, "mostrará que, a pretexto 
de prestarem serviço públiCÓ, esses pscudo-cducadores 
puderam enriquecer cm muito pouco tempo, enquanto o 
professorado procur!J preparar-se para outras profissões e 
abandona o magistério por1falta de remuneração condigna." 

"Uma investigação jtinto às.Varas da Justiça do Traba
lho", continua o profeSsor Jdlio Barros, "mostrará como 
esses mesmos qolégios,.:desrespeitam os direitos trabalhistas 
de seus professores, especialmente não pagando férias e até 
não recolhendo as rc'tenções ao INPS. Com isso, eles enrique
cem duplamente: pagando mal ou ·não pagando aos profes
sores e sonegando receitas para as quais não realizam 
despesas," 
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Fraudes 

O professor Júlio d'Assunção Barros diz que essas frau. 
des são praticadas em todo o País e não apenas no Estado do 
Rio e que elas são diticeis de serem provadas legalmente. "Se 
fosse feito uin levantamento em termos nacionais" acres· 
centa, "seria verificado que milhares de crianças dei~am de 
e~tudar porque alguns donos de colégios, inescrupulosos, 
tem-se locupletado dos recursos que financiaram seus 
estudos." 

Apesar de todos esses fatos, as irregularidades prati
cadas pelas escolas quanto às bolsas-de-estudo, para 0 
preside~ te do Sindicato dos Proprietários . .de Esta
beleciment?s Particulares de Ensino, Sr. Adail Valéitça; não 
passa de '!campanha insidiosa" e de acusações levianas que 
fererr. as boas relações entre alunos e seus educadores." 

Ora, Sr. Presidente, o que se conclui é que a demissão do Sr 
Profesosr Júlio Barros decorreu das investigações que fazia. Em o 
Globo .isso ficou patente n_a expressão do Prefeito Marcos Tamoyo, 
entrevistado pelo O Globo, sobre a exoneração do professor Júlio 
d'Assunção Barros, confirmou que a. demissão foi "a pedido". 
Segundo S. Ex•, o Prefeito, a Secretária Municipal ·de Educacão 
Terezinha Saraiva, comunicara há alguns meses que o Professo; 
Júlio Barros desejava demitir-se. Veja bem, o pedido do Professor 
Júlio Barros. não foi por escrito. nem foi verbal foi uma mani
festação da D. Terezinha, que é Secretária de Educação do 
Munic~pio. Esta D. Terezinha, é celebérrima, ela já esteve por aqui 
envolv1da no MOBRAL; de forma que é preciso ter muita cautela 
quando ela está presente. 

O Sr. Danton Joblm (MDB- RJ)- Permite V. Ex• um aparte? 
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Pois não 

nobre Senador, com muita honra. . ' 
O Sr. Danton Joblm (MDB ~ RJ) - Como representante da 

antiga Guanabara e do Estado do Rio nesta Casa, quero agradecer a 
V. Ex', Sr. Senador Evandro Carreira. o ter levantado, dessa alui tri
buna do Senado, o problema das bolsas-de-estudo suscitado pela 
imprensa carioca. O episódio dá-nos a medida do autoritarismo que 
reina em todos os escalões administrativos fluminenses, inclusive no 
caso do Município da Capital. A Sr• Terezinha Saraiva foi trazida à 
Secretaria da Educação do Estado há muitos anos, quando o Gover
nador Carlos Lacerda, em fim de mandato, chamou alguém que vies
se do magistério primário, honrando assim uma classe tão sacrifi
cada no sacerdócio do ensino .. Com o tempo, a Sr• Terezinha 
Saraiva se tornou competente especialista em problemas educacio
nais de âmbito nacional. Não tenho maiores relações com S. Ex•, 
que só tenho encontrado casualmente. Mas sei que S. Ex• tem um 
temperamento autoritário e só por isso se explica haja afastado de 
seu posto um probo administrador escolar que, como V. Ex• acen
tuou, pretendida apurar um escândalo como esse fartamente 
explorado pelos jornais e, nesta hora, denunciado por V. Ex• 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Nobre 
Senador Danton Jobim, o seu aparte se acopla e se ajusta ao meu 
discurso, para alegria e honra minha. Isto, aliás, não é novidade, 
porque o seu comportamento nesta Casa tem sido, sempre, bitolado 
naquelas paralelas das boas diretrizes e do bem-estar do povo que 
representa. 

Mas o fato é que a D. Terezinha e o ilustre Prefeito estão na 
obrigação moral de manter esta Comissão e de reverter o Sr. Júho 
d'Assunção à Presidência da mesma Comissão, a fim de que apure 
este "panamá", estas irregularidades, das bolsas-de-estudo na Cida
de do Rio de Janeiro. 

Peço, portanto, em nome da capacidade cultural, do alto nível 
desta Professora que se considera maglater dlxlt no Rio, e encarna ou 
representa um pouco do absolutism~ lá, que tenha a coragem de 
pedir a reversão desse Professor1 ·para que ele apure e ela saia 
incólume, para que possa dizer que a sua envergadura cultural é pari 
passu igual a sua envergadura moral. 

Sr. Presidente, o segundo registro diz respeito a outro 
celebÇrrirno cidadão. Trata-se de um ex-Senador, o Sr. Flávio Britto, 
ou de Britto, não sei ao certo. Este cidadão, no dia dois do corrente 
mês, investiu temerariamente, contra a Conferência Nacional dos: 
Bispos do Brasil e contra o Conselho lndigenista Missionário. O Sr. 
Flávio Britto, mais uma vez, dá provas de sua insensatez, ao investir, 
contra a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e contra o 
Conselho Indigenista Missionário. Apresentou uma denúncia que 
não sei quem escreveu, porque alguém deve ter escrito para ele. 
Aliás, o povo · amazonense, tomando conhecimento da sua 
ignorância o rechaçou nas urnas, em 1974, quando me deu 40 mil 
votos de diferença, só na cidade de Manaus. Tem mais uma coisa, 
mas depois me reportarei a esse fato. Agora, prendo-me a sua temeri· 
dade em insultar a Igreja Católica Apostólica Romana, da qual se 
diz praticante e adepto. Disse ele: "No Clero também hA comu
nistas ... " 

~ uma mania esta de ver abominações. Paira, nesta República, 
uma mediunidade governamental a ver abominações e fantasmas 
comunistas em toda parte. O povo brasileiro antipatiza o 
comunismo, Srs. Senadores! Não usemos isso para faturar, não 

. industrializemos isso, não comercializemos esse argumento! Quando 
o comunismo estava na legalidade,, fazia .um vereador, por muito 
favor, nas capitais dos Estados. Fez, em 1946, cóm a Constituinte, 
somente ouatorze Deputados Federais, um Sen;1dor da República. 
~ povo brasileiro antipatiza, tem aversão ao comunismo, porque é 
uma idéia totalitária, é uma idéia que nega a livre expressão do 
pensamento; o Brasil rechaça o comunismo, o povo brasileiro o 
repele. E todos aqueles que negarem a livre manifestação do 
pensamento serão sepultados pela História, os seus nomes serão 
retirados da lápide do tempo. ·Os Anais desta Casa e de todas as 
Casas Legislativas estão registrando isto para uma revisão e para 
colocar no Panteão da História aqueles que tiveram a coragem e o 
desassombro de se colocar a favor desse grande anseio do povo bra· 
sileiro, que é a expressão do pensamento livre .. Claro, sujeito às 
normas da lei, lei q11e vai julgar, através de um contraditório, se ele 
pretende a subversãó, se ele, no que diz, pretende subverter. jle será 
julgado, mas tendo um contraditório. 

Leio o Correio Braziliense no dia 2 de setembro de 1976: 
"No clero também há comunistas, assim como entre os 

apóstolos existia um Judas", disse ontem o presidente da 
Confederação Nacional da Agricultura, Flãvio Britto, ao 
informar que solicitou providências ao Presidente Geisel 
contra incentivadores da invasão· de propriedades agrícolas. 

No seu entender, o principal incentivo vem d; 
Confederação Nacional dos Bispos Brasileiros (CNBB) e do 
Conselho lndigenista Missionário, "que tem levado 
verdadeiro tumulto ao campo, jogando empregados contra 
empregadores, incentivando posseiros profissionais a invadi .. 
rem propriedades, principalmente no Acre, Pará e Mato 
Grosso". 

O ex-Senador Flávio Britto, disse, "ter chegado a hora l)e 
um posicionamento da classe rural e do Governo, a respeito 
do problema" e que salientou ao Presidente da República, 
"não ser possível continuar-se indiferente ao problema da 
invasão de terras, que jã provocu muitas mortes"! 

No outro dia, volta o Sr. Flávio Britto, agora através de O 
Globo, do dia 3 de setembro de I 976: 

"Após uma audiência que teve com o Ministro do 
Interior, Rangel Reis, o presidente da Confederação Na
cional da Agricultura, Flávio Britto, reafirmou ontem decla
ração do dia anterior de que os padres são os culpados pela 
perturbação da ordem na área rural envolvendo posseiros, 
índios e fazendeiros". 

- Estou disposto - acrescentou - a brigar com a 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e quero ir até as 
últimas conseqUências para impedir que os padres continuem 
agitando o problema de terras. 

I, 
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Flávio Britto informou que foi ao Ministro Rangel Reis 
levar-lhe a noticia de que será condecorado com a Comenda 
do mérito Agrfcola pela Confederação Nacional da Agricul
~L . 

Sr. Presidente, prossigo lendo, agora, O Globo, do dia 8 do cor· 
rente mês: 

"0 Presidente da Confederação Nacional da Agricul
tura - CNA, Flávio Britto, ao dizer que integrantes da 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB c do 
Conselho Indigcnista Missionário - CIMI, estilo incentivan
do posseiros profissionais a invadirem propriedades, que faz 
com que seu depoimento careça totalmente de valor." 

Com esta afirmação do Secretário do CIMI, Padre 
Antônio lasi, rebateu ontem as acusações do Presidente da 
CNA, ex-Senador Flávio Britto, feitas após uma audiência 
que teve com o Presidente Gciscl terça-feira da semana 
passada." 

Volta o Sr. Flávio Britto, no dia subseqpente à contestação feita 
pelo Secretário do CIMI: (Comlo Bnzlllense, de 10 do corrente): 

Ratificando recentes declarações, o presidente da 
· Confederação _Nacional da Agricultura, Flávio Britto, voltou 

ontem a advertir da existência no meio eclesiástico "de 
pesso11s que só têm procurado promover a discórdia entre 
patrões e empregados, com prejuízo para a produção 
nacional". 

Vejam bem, agora ele já vai mais longe, pois acha que dentro do 
Clero é que estão os perturbadores, ou os acicatadorcs do dissídio 
entre empregados c empregadores. 

Na semana pas~ada, o dirigente da CNA levou essa 
acusação ao Presidente Gciscl, dizendo que a Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil insufla os trabalhadores rurais 
à rebeldia contra seus patrões. Por sua vez, a CNBB acusa o 
Instituto Nacional de Colonização c Reforma Agrária de só 
distribuir terras às agropccuárias desinteressando-se por 
titular os agricultores sem posses. 

Diz Flávio Bri.tto: 

"Nasci católico c não preciso de permissão de ninguém 
para continuar sendo", disse ontem Flávio Britto, referindo
se a respeito da CNBB à sua acusação de existência de agita· 
dores na Igreja. A CNBB contraditou Britto alegando que ele 
defendia interesses escusas dos cmprcgadorcs.rurais, "alguns 
até contrários à segurança nacional". 

Afirmando possuir documentos comprobatórios da cxis· 
tência de agitadores no Clero, o presidente da CNA infor· 
mou que usará as provas para instrl!ir interpelação .judicial 
que moverá contra a Conferência dos Bispos. "Nilo transijo 
com questões que envolvem minha dignidade pessoal", frisou 
Flávio Britto. 

O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA - AL) - Permite V. Ex• um 
aparte, nobre colega? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Pois não, 
nobre Senador, com muito honra. 

O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA - AL) - Senador Evandro 
Carreira, bem sabe o cmincnté' colega que estou sendo 
absolutamente sincero quando digo agora, neste microfone, que 
tenho um apreço muito especial por V. Ex•, tenho-lhe mesmo um 
sincero e profundo afcto. Mas, meu .nobre colega, isto não me 
impede de discordàr de algumas referências que V. Ex• fez ao antigo 
colegu, dos mais distintos desta Casa, a meu ver tão digno como 
V. Ex•- ou (ll()n\o qualquer outro quc'tcm.asscnto nc,stc Plenário
o cminen\c coioga, ex-Senador Flávio Britto. Mas, a conotação 
maior que quero dar de minha divergência com V. Ex• é quando 
afirma ser o Senador Flãvio Britto homem sem cultura c, foi por essa 

condição, que os cocstaduanos de V. Ex•s - Senador Evandro 
Carreira -: derrotaram o Senador Flâvio Britto dando a vitória cm 
conscq!Jência a V. Ex• Não, meu nobre colega. Creio que nã~ foi 
este o motivo; naturalmente, devem ter sido os méritos de v. Ex• 
superiores ao daquele colega, mas não por ser Flávio Britto 0 que 
V. E:• afir~a. Durante a sua. permanência neste Plcnãrio ocupava 
sempre o microfone com a ma1or desenvoltura, dissertando sobre te· 
mas mais sérios, como V. Ex•, hoje, faz cm substituição a ele. Se 
fosse como V. Ex• diz, !Críamos que admitir que, pelo mesmo 
motivo outros foram derrotados no mesmo pleito, cm alguns Esta
dos, assim como os ex-Senadores João Clcofas, ·Paulo Torres 0 
eminente Senador Carvalho Pinto, o ex-Senador Leandro Madicl, 
também derrotado, Nestor Jost c o ilustre Professor Gama Filho. 
Perdoe, portanto, a este seu camarada divergir de V. Ex• Não foi 
por essa razão que Flãvio Britto foi derrotado. Parece-me que 
V. Ex• faz uma injustiça; daí o motivo deste aparte. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Nobre Sena
dor Luiz Cavalcante, não 6 à-toa que aquele povo alagoano 0 
circunda com um carinho todo especial, aquele carinho que só os 
autênticos pais da pátria recebiam na velha Roma c os heróis de mil 
batalhas. recebiam como palma, do povo grego. V. Ex• é, incgavcl
_mcntc, o paradigma, o símbolo do homem-coração, do homem
bondade, do homem-lealdade, do bomcm~sinccridadc. V. Ex• se 
deixou prender pelos tcntâculos sutis de um cidadão que a minha 
terra rejeitou mas que era muito sutil no envolvimento, sabia se acer
car, como sabe at6 hoje. 

Nobre Senador, ainda gostaria de ver o ex-Senador Flávio 
Britto pronunciar-se de Improviso, porque o reptei para um ditado 
de 20 linhas; se ele tivesse mc:nos de dez erros, cu renunciaria à minha 
;andidatura. ~ que a benevolência dos meus pares, a benignidade de 
todos, naturalmente, deixava passar os tropeções que dava, como 
deu na própria campanha, lendo o que escrevia para ele. Em vez de 
"relevância", ele leu "rcvclância". Tenho gravada toda a disputa 
eleitoral cm fita "Casscttc". 

Posso assegurar ao meu nobre c admirável Senador Luiz 
Cavalcante que esse homem foi derrotado pelo povo amazonense 
porque chegou a esta Casa com'o suplente do Senador Álvaro Maia. 
O povo amazonense jamais votaria ·nele. para Senador! Basta dizer·~ 
que eu tive num eleitorado de duzentos c poucos mil eleitores, que se 
pronunciou cfctivamcntc, cm torno dc·J60 mil votos no cômputo 
geral; interior c Manaus. Cheguei a ter cerca de do:!:c mil' votos onde 
nenhum cmcdcbista foi votado; só cu. Houve urna de se abrir c só se 
encontrar votos para a ARENA proporcional c para o majoritário 
era só Evandro Carreira. Nenhum voto para estadual c federal do 
MDB, só Evandro Carreira. Municípios que cu nem sequer pude 
alcançar porque ele, hã sete anos como Presidente da Confederação 
Nacional da Agricultura, nada fez cm. termos agrícolas, pelo 
Amazonas. Tanto assim, meu ilustre Senador, que agora mesmo o 
quilo de tomate cstã custando CrS 15,00. Um prcsiacntc da 
Confedcração.Nacional da Agricultura, Senador hã sete anos por 
um Estado, que não consegue equacionar o plantio de tomate -
convenhamos- não pode representar o povo neste Senado. 

O Sr. Virlfllo T"ora (ARENA- CE).- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. EVANDRO CAKKEIRA (MDB- AM)- Com muita 
honra, Senador Virgílio Tâvol'a. 

O Sr. ·Vlrafllo T'vora (ARENA - CE) - Estãvamós ouvindo 
cm silêncio a oração de V. Ex•, que poderia ser dividida cm duas par~ 
tcs. Uma, a apreciação de um fato, ou seja, acusações do Presidente 
da Confederação Nacional da Agricultura à Conferência Nacional 
dos Bispos Brasileiros c da Missão Evangélica; c outra, puramente 
conceituai, cm que V. Ex•. eminente Senador, faz juízo de valor 
sobre o seu antagonista derrotado. Achávamos que devcrlainos 
deixar para o fim da oração de V. Ex• as ressalvas, mas neste, 
crescendo de qualificações pouco lisonjeiras a um ex-colega, não PO· 
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de a Liderança da Maioria deixar de apresentar o mais formal 
proteste contra a maneira com que tratado é um dos seus antigos 
integrantes da Bancada. Que haja, entre os dois, agravos, nada temos 
a ver com isso. Mas que fique registrado aqui, nos Anais· desta 
Câmara Alta, algo semelhante ao. que V. Ex•, levado pelo 
temperamento, diz sem uma pronta contestação em termos mais 
calmos, naturalmente, dada a forma com que gostamos de revestir 
nossas intervenções, isto é que não seria possível. Se as urnas do 
Amazonas deram a vitória a V. Ex•, razões o povo amazonense deve 
ter tido, como em muitos outros Estados, para justamente preferir 
tal ou qual ca!Jdidato, sem que esse julgamento pressuponha que o 
derrotado tivesse condições de pouca inteligência,.pouca cultura ou 
pouca honestidade. Eleições majoritárias são, via de regra, interroga· 
ções, dúvidas, que sempre todo político tem que enfrentar na sua vi
da pública. Era essa a inserção de aparte que solicitava, da benevo· 
lência de V. Ex•, fosse consignada no seu discurso. E nós que conhe· 
cem os Flávio Britto, sinceramente temos, sobre a pessoa citada, opi
nião diametralmente oposta àquela que V, Ex• talvez por um pouco 
de emoção, neste momento, faz perante à Casa, daquele que foi o seu 
adversário derrotado. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Nobre Sena· 
dor Virgílio Távora, agasalho o seu aparte nos termos em que 
agasalhei o aparte do nobre Senador Luiz Cavalcante. 

O Sr. Dinarte Mariz ( ARENA - RN) - Permite V. Ex• um 
aparte1 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Antes vou 
concluir meu raciocínio. 

... para que ele não venha mais a lume estapafurdiamente, ou, 
quem sabe, empregando um jogo que hoje se constata e se observa e 
se respira na atmosfera política. 

Agora mesmo, registra o Jornal do Brasil: 

"TERROR SEVICIA BISPO E JOGA BOMBAS NO RIO 

O Bispo de Nova lguaçu, Dom Adriano Hipólito foi 
seqUestrado na Posse ontem às 19h 30m e encontrado duas 
horas depois, sem roupa, pintado com mercuriocromo, com 
pulsos e pés amarrados, na Rua Japurâ, em Jacarepaguâ. Seu 
sobrinho Fernando, que o acompanhava, continua desapare
cido. As últimas. horas da noite um carro explodiu em frente 
à sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, no 
Largo da Glória. 

.Aos 30 minutos de hoje, a Râdio JB recebeu telefonema 
de pessoa que mandou tomar nota de ·uma mensagem, com 
rapidez, pois ia desligar em seguida:· "O Bispo Dom Hipólito 
Mandarino acaba de ser seqUestrado, castigado e abandona
do num subúrbio da Zona Norte. O carro dele foi mandado 
como aviso para a Conferência Nacional dos Bispos do Bra
sil. O jornalista Roberto Marinho também acabou de receber 
advertência. Tudo da Aliança Anticomunista Brasileira." 

A tal sigla que parece conduzir essa atmosfera de pavor e de 
medo, estã fazendo de medíocres temerârios ghost-wrlters - escri
tores-fantasmas. Porque .o Sr. Flâvio Britto não escreve nada. AI· 
guém escreveu para ele essa denúncia contra os bispos do Brasil. 

O Sr. Dinarte Mariz (ARENA- RN)- Quando V. Ex• 
puder, eu gostaria de dar um aparte. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Pois não, 
vou só concluir aqui: 

"Uma bomba foi jogada na Rua Cosme Velho, I 105, 
residência do Sr. Roberto Marinho, nos primeiros minutos 
de hoje. A bomba, que parece ter sido jogada de um carro em 
movimento, explodiu nos fundos da casa e feriu o copeiro 
reotônio de Queirós, solteiro, 22 anos, que foi medicado no 
HMC." 

Dou o aparte ao nobre Senador Dinarte Mariz, com muita 
honra. 

O Sr. Dlnarte Mariz (ARENA- RN) - O nobre Senador me 
perdoe, mas acho que V. Ex• cstâ chegando atrasado a esta Casa. O 
Senado conhece o ex-Senador Flâvio Britto como testemunha do 
grande serviço que ele procurou prestar a este País e ao seu Estado. 
Com ele, nesta Casa, vãrias vezes foram debatidos problemas de inte
resse nacional e de improviso e o ex-Senador Flâvio Britto se houve 
com a maior lisura e com a maior correção. Nobre Senador Evandro 
Carreira, o exagero não constrói. V, Ex• estâ exagerando perante 
uma Casa que conhece o ex-Senador Flâvio Britto. Assim, acho que 
V. Ex• estâ um pouco atrasado nas informações a uma Casa que ... 

O SR. EV~NDRO CARREIRA (MDB- AM)- Isto dito por 
V. Ex• é o suficiente. 

O Sr. Dlnarte Mariz (ARENA- RN)- ... ele honrou. V. Ex• 
me perdoe. Ele honrou esta Casa. Eu não discuto brigas lã fora. Mas 
aquele que chegou c sentou-se junto a nós, nesta Casa, exerceu com 
correção o mandato que o povo lhe conferiu. De tal maneira se reco
mendou, que conquistou a simpatia, a amizade, de todos quanto 
aqui estavam pertencentes ao Partido de V, Ex• e ao nosso Partido. 
Ele sempre foi, nesta Casa, uma figura de destaque, de correção e so-. 
bretudo um homem muito bem educado. Jamais, nesta Casa, ele fal
tou com consideração a todos aqueles que tiveram, como V. Ex•, o 
privilégio de chegar. Ele foi um homem que se revelou à altura das 
tradições do Senado da República, Era este o aparte que desejava 
dar a V. Ex• 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM)- Muito 
obrigado, nobre Senador Dinarte Mariz. Registro seu aparte com 
muita oportunidade, porque só V. Ex• mesmo, como um adiantado 
nesta Casa, um sempre adiantado nesta Casa, poderia dar um aparte 
desta natureza. 

O Sr. DiDirte Mariz (ARENA- RN)- Até pela idade. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Exatamente. 
Pela idade e pelos anos com que moureja nesta Casa. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, parece que a participação 
do Sr. Flâvio Britto, que, no dizer do ilustre Senador Dinarte Mariz, 
honrou esta Casa, que sempre soube se conduzir com muita parei~ 
mônia e educação, estâ sendo negada agora, quando agride a Confe
rência Nacional dos Bispos do Brasil, desmentindo o nobre e ilustre 
Senador Dinarte Mariz. Porque o ataque foi soez. o.ataque à Confe
rência Nacional dos Bispos e ao Conselho lndigenista Missionário 
foi temerârio, foi um ataque sem nenhuma razão de ser porque -
admito atê- em todo lugar é possível encontrar-se alguém que não 
se integre _no consenso geral. e possfvel até que haja, no Clero, um ou 
outro missionário com inclinações para o marxismo, isto pode acon
tecer em qualquer lugar, como aconteceu nas próprias Forças Arma
das. Daí certas cassações que houve. Mas, daí a dizer que a Conferên
cia Nacional dos Bispos do Brasil, que representa a "Sorbone" da 
Igreja Brasileira, fomenta a briga, a disputa entre posseiros, [ndios e 
proprietários? Convenhamos, isso é uma demonstração eloqUente de 
insensatez, quando é a Igreja que serve de amortecedor. Eu sou teste
munha, no Acre, em Rondônia, na Amazônia toda, é a Igreja que 
serve de amortecedor. 

O Sr. Dlnarte Mariz (ARENA - RN) - Permite V. Ex• um 
aparte? ( Assentimento do orador.) Gostaria de dizer o seguinte: Sou 
um homem católico, minha famllia toda é católica, tenho como 
parentes duas das figuras mais destacadas da Igreja, embora distan
ciados, mas são meus parentes, que são Dom Eugênio Salles e Dom 
José de Medeiros Delgado, conseqUentemente sou um homem 
vinculado à Igreja, vinculado a todos aqueles que, realmente, perten
cem ao sistema da Igreja que eu adoto, até por tradição, toda a 
minha família sempre foi católica e não vai nenhuma censura a 
qualquer ato. Desconheço totalmente o assunto que V. Ex• estâ 
tratando. Deve haver um equivoco, porque na realidade a Igreja é 
inatingível. 
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O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Veja V. Ex•, 
agora V. Ex• chegou atrasado. 

O Sr. Dlnarte Mariz (ARENA - RN) - Não. Não cheguei 
atrasado, porque este assunto não é aqui desta Casa. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Não? 1:: sim 
Senhor. O assunto é desta Casa, nobre Senador. Estou me arrimando 
em suei tos de jornal. Ele insultou a igreja e confirmou o insulto. 1:: 
que V. Ex• está atrasado. V. Ex• chegou atrasado ao meu discurso. 

O Sr. Dlnarte Mariz (ARENA- RN)- Não cheguei atrasado. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Chegou e 
está confessando, quando disse que desconhecia o que estava 
falando. 

O Sr. Dlnarte Mariz (ARENA- KN)- Cheguei até na hora 
para dizer a V. Ex•, com a autoridade de homem mais velho, que 
esta Casa sempre primou, não só pelo trato, pela lhaneza em se tratar 
o companheiro, como quando se fizesse críticas. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Desde que 
eles não perturbem este equilíbrio. 

O Sr. Dinarte Mariz (ARENA - RN) - Sempre. Tenho 
presente a todos aqueles que passaram por esta Casa, até muitos 
companheiros que, mrehzmente, ctrvergmdo da srtuação a que eu per
tencia e a que ainda hqje sou vinculado, nunca assomei à tribuna 
desta Casa para jogar pedras. neles, depoi~ 'jUe daqui saíram. 
Quando aqui, travei os combates mais renhidos dentro do sistema 
político nacional. Agora, jamais, joguei pedràs na s•Ja ausi:ncra. 

OSR. EVANDRO CARREIRA(MDB-AM)-Não estvujo
gando pedras em flores, estou jogando pedras num cactus, haja vista 
que estou arrimado em denúncias feitas pelo ex-Senador Flávio 
Britto e denúncias confirmadas. 

O Sr. Dlnarte Mariz (ARENA- RN)- V. Ex• está arrimado 
numa notícia de jornal ... 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Denúncia 
que ele fez acusando a IgreJa. 

O Sr. Dinarte Mariz (ARENA - RN)- Não sei se ele já veio 
confirmar a denúncia. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Senador, 
permita-me fazer um escorço histórico. 1:: aí que digo q11e V. Ex• está 
atrasado no meu discurso porque eu fiz.um levantamento desde a pri
meira denúncia. 

O Sr. Dinarte Mariz (ARENA - RN)- Posso estar atrasado 
com o discurso de V. Ex•. mas não estou atrasado com a Casa. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- É.apenas 
para confirmar a regra que há sempre uma exceção, V. Ex• está sem
pre adiantado. Mas, agora, está atrasado no meu discurso. O que eu 
li. aQui ... 

O Sr. Dinarte Mariz (ARENA- RN)- O que me interessa é a 
Casu. 

O SR. EVANl>RO CARREIRA (MDB- AM)- Exato. 1:: a 
Cusa, mesmo, porque é um insulto à Igreja C:ttólicu. Eu, que co
nheço o problema fundiário da minha terra, sei que o responsável 
nilo é a lgn:ja, hír inúmeros responsáveis, mas é a !~reja que tem ser
vido de anrortecedur. Agora, o Sr. Flirvio Britto se dirigiu J'ontalmen
te ir Igreja c desaliou-a às últimas conseqUi:ncius e rutilicou. veja 
hcm, nohrc Senador. Estou aqui hú um uno c sete meses c sl! estou ar
remetendo contra o Sr. Flávio Britto pura que ele se recolha à sua ig
norflnci:l porque, do contrário, cu vou recrudescer us ataques. 

O Sr. Dlnarte Mariz (ARENA - RN) - A linguagem dt' 
V. Ex• não é parlamentar. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Estou 
respondendo em nome da Igreja, nesta Casa. Ele desafiou a Igreja às 
últimas conseqUências. Aceito o repto, aceito o debate. 

O Sr. Dlnarte Mariz (ARENA - RN) - A linguagem de 
V. Ex• não é parlamentar. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- 1:: perfeita· 
mente parlamentar. 

O Sr. Dlnarte Mariz (ARENA - RN) - V. Ex• já foi con· 
tundente e naturalmente a própria Mesa tem de corrigir essa 
linguagem. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- A IgreJa, é 
uma instituição ultramilenar, onde todos nós nos abeberamos, onde 
nós alicerçamos todos os nossos ensinamentos, todos os nossos ins
titutos, vem um cidadão e a agride soezmente, desafia para as últi
mas conseqUências, nobre Senador, e ratifica isso, e ratifica. Veja 
bem, daí a razão, vamos dizer, das minhas hipérboles, da minha exu
berância. da minha eloqUêcncia, em torno do assunto. 1:: preciso que 
ele saiba que nós, aqur, estamos prevenidos, que nesta Casa do Sena
do, tem alguém que toma a luva c que se acha capacitado a aceitar o 
desafio. Ele desafiQu a Igreja às últimas conseqUências, eu aceito o 
desafio, aqui, no Senado. Se outros, por amizade a ele, por admira
ção a ele, não querem aceitar o desafio, eu aceito. 

O Sr. Dinarte Mariz (ARENA- RN)- Mas, não há desafio. 
1q11i. Aqui temos uma linguagem parlamentar, é a que V. Ex• deve 
::c: ater, à linguagem parlamentar. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Nobre Se
nador, V. Ex• precisa se inteirar da linguagem do Sr. Flávio Britto. 
Ele agrediu, ele desafiou e eu estou aceitando o desafio, nos mesmos 
termos, e me parece que isso tudo faz parte de uma conjura, uma 
conjura para deter o processo da distensão brasileira. Esta é que é a 
verdade. 

Agora, se pega um Bispo e se despe? 

O Sr. Dinarte Mariz (ARENA- RN)- E V. Ex• acha, foi ele 
que despiu esse Bispo? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Nobre Se
nador, pelo amor de Deus, V. Ex• jã não é tão criança para um argu
mento tão infantil. Assim, V. Ex• já está muito adiantado. 

(0 Sr. Presidente Benjamim Farahfaz soara campainha.) 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - .AM) - Con
venhamos. ~ conjura. Nobre Senador, o significado semântico de 
conjura é arreglo de várias pessoas. Ele não pode fazer sozinho, se o 
fizesse não era conjura. 

O Sr. Dlnarte Mariz (ARENA - RN) - V. Ex• devia estar 
num'a faculdade ensinando. Nós, não precisamos do ensinamento de 
V. Ex• 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Disse conju
ra, pois conjura compreende várias pessoas. Não estou dizendo que, 
Flávio Britto foi quem seqUestrou o Bispo. Estou dizendo que me ' 
parece ele está integrando esta conjura, porque smr com um ataque 
soez desta natureza, contra a Conferência Nacional dos Bispos, con
venhamos nobre Senador! Foi uma agressão. 

O Sr. Dlnarte Mariz (ARENA - RN) - Agressão é o que 
V. Ex• está fazendo a um homem ausente. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Não estou 
J'uzendo a um homem ausente, nobre Senador. Eu o fiz du tribuna 
tclevisionada no Amazonas. Enfrentei-o cara a cura, e o enfrento, jâ 
o enfrento todo dia. 

O Sr. Dinarte Mariz (ARENA - RN) - V. Ex• devia convir 
cm que a Casa não é pura isso. Niio estamos aqui, para ouvir de
salios. 
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O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- A Casa tem 
1c tomar conhecimento de um debate nacional. 

<)Sr. Uinurtc l\1uriz (A RENA- RN)- Mas, em termos ... 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- V. Ex• não· 
·m autoridade p:1rajulgar o que deve ser debatido nesta Casa. 

O Sr. Dinnrte Mariz (ARENA- RN)- Mas tenho autoridade 
:u·a l'al:1r, c ehmn:tr a atenção da Mesa para corrigir os exageros que 
. h~ c si :'1 fazendo. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- A Mesa é 
ue se :1cha cap:tcitad:t. E a Presidência tem autoridade, se eu usar 
lgum lermo descortês ou inconveniente, para retirã-lo e para me 
dmocstar. Não V. Ex• Nüo esqueça que eu sou Senador tanto 
uantu V. Ex• ... 

O Sr. Dinarte Mariz (ARENA- RN)- Não estou discutindo 
iS O. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- V. Ex• estã 
~lgando, V. Ex• cstú dizendo o que devo dizer aqui, o que devo 
lch:Jtcr aqui. É o célebre monólogo. Lá vem a ARENA querendo di· 
ar o que o M DB deve dizer. 

Nobre Senador, permita o diúlogo. A democracia é a existência 
los cuntrúrios: a dcmocr:1cia é o diálogo. 

O Sr. Dinarte Mariz (ARENA- RN)- Gostaria de dialogar 
·om V. Ex• dentro dos ensinamentos que recebi, nesta Casa. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- A Igreja 
.'atúlica, :iliecrce da nossa cultura, foi agredida. E V. Ex• acha que 
1àu cabe o debate ncst:1 Casa'! A Igreja Católica foi agredida, o 
ilicerce das nossas instituições, da nossa cultura. Então, nós temos 
lliC cal:1r. quando um cidadãn diz que vai às últimas conseqUências? 
!!spcra :u. no ore Senador, convenhamos ... 

O Sr. Dinarte Mariz (ARENA- RN)- V. Ex• não confunda 
1 lgrej:1. A lgrcju i: eterna c inatingível. 

.O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM).- Muito belo 
romance! Então, se a dcmocraciu também é inatingível, por que o Es
tado. hoje, se reveste de poderes excepcionais para se resguardar? A 
l!!reja, quando é atacada não tem nem o direito de se defender? 

O Sr. Dinurte Mariz (ARENA- RN)- Não estou dizendo 
isso. Tenho impressão que sou mais católico do que V. Ex• Jamais 
C\plnrci a Igreja. nesta Casu. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Lã vem 
V. Ex• paru o pueril: querer comparar quem é melhor ou pior; quem 
come mais hóstia e quem não come. ~ dificil de aferir, nobre Se
nudor. Vamos argumentar com aquilo que pode ser aferido. Nin
guém pode aferir quem é mais católico ou menos católico, nobre Se
n:~dor. Isso é muito infantil, é argumento para jardim de infância. 

Sr. Presidente c Srs. Senadores, aqui fico e lã fora, como fiquei 
n:1 campanlw para o meu Estado: só, porque creio na existência de 

uma vida espiritual e não temo a morte, como não temo a Aliança 
Anticomunista Brasileira: AAB. · 

Sr. Presidente, fico esperando qualquer .contestação. (Muito .. 
bem! Muito bem!) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. EVAN· 
DRO CARREIRA, EM SEU DISCURSO: 

Boca fechada 

Ao citar o boletim da CNA de (9 de setembro, cm que constam 
as àcusaçõcs formuladas por Flãvio Britto sob o titulo "Gciscl rc:· 
ccbc queixa de cmprcsãrios rurais", Padre Iasi disse: 

- Melhor seria que Geisel tivesse recebido queixas dos cmprc· 
gados, subempregados e desempregados rurais. O Presidente da 
CNA, órgão da classe patronal, TaTou pro domo sua ou, mais cxata· 
mente, proagro sua, e portanto, como pessoa suspeita para dizer o 
que estã realmente acontecendo na ãrea rural- afirmou lasi. 

O missionãrio denunciou ainda a morosidade em que "está 
sendo encaminhado o processo que investiga o múltiplo crime da 
aldeia merure, ocorrido em 15 de julho. No crime morreram o dire· 
tor da Missão Salesiana, Padre Rodolfo Lukenbein, o índio Simão 
Barono e um dos. agressores, atingido por seus próprios compa· 
nheiros. 

- A ação da Polícia - disse o padre - estã sendo profunda· 
mente falha, pois mantém em liberdade não só João Marques de O li· 
veira (o "João Mineiro"), que estã escondido debaixo do dinheiro, 
como disse o índio bororo Celso Konenao, como também Antônio 
Nonato da Rocha, que amotinou homens para desrespeitar ordem 
da FUNAI para a demarcação da ãrea indígena. 

Posiçio da FUNAI I 

"A posição da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil -
CNBB, e do Conselho Indigenista Missionãrio - CIMI, é muito 
cómoda, porque na Justiça não cabe ao acusado provar que é i no· 
cente, mas cabe ao acusador provar que ele é culpado." 

Esta afirmação foi feita pelo Presidente da FUNAI, General 
lsmarth de Oliveira, após ter recebido em audiência o Secretãrio do 
CIMI, Padre Antônio lasi, com quem conversou sobre as acusações 
feitas pelo Presidente da Confederação Nacional da Agricultura, 
Flávio Brito. · 

lsmarth de Oliveira voltou a dizer que se Flávio Britto aprcsen· 
tar provas sobre o envolvimento de padres na agitação do problema 
de :erras na Amazônia "o assunto passa a interessar à FUNAI por
que, como se sabe, os integrantes do CIMI foram proibidos de visitar 

· ãreas indígenas". 
Segundo o Presidente da FUNAI, o encontro foi cordial e sua 

duração foi de uma hora: 

- Nunca me neguei ao diãlogo e a briga da FUNAI com • 
C IMI é puramente funcional- afirmou lsmarth. 

ATAS DAS COMISSOES 
COMISSÃO DE ECONOMIA 

26' REUNIÃO, REALIZADA 
EM 22 DE SETEMBRO DE 1976 

Às dez horas do dia vinte c dois de setembro de mil novecentos i: 
setenta c seis, na salt1 "Epitácio Pessoa'\ sob a presidência, nos 
termos do § 3Y do artigo 93 do Regimento Interno, do Sr. Senador 
Jessé Freire, e li presença dos Srs. Senadores Ruy Santos, Augusto 
Franco, Vasconcelos Torres, Arnon de Mello e Cattete Pinheiro, 
reúne-se li Comissão de Economia. 

Deixmn de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senado
res Milton Cabral, Luiz Cavalcante, Jarbas Passarinho, Paulo Gucr-

ra, Renato Franco, Franco Montoro, Orestes Quércia e Roberto 
Saturnino. 

~ dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que, em segui-
da, é dada como aprovada. 

~ lido, discutido e aprovado o seguinte parecer: 
Pelo Senador Ruy Santos 
·Parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara n9 72, de 1976, 

que "dispõe sobre o mercado de valores mobiliãrios e cria a Comis
são de Valores Mobiliãrios-CVM". 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, 
Daniel Reis de Souza, Assistente da Comissão, a presente Ata, que 
lida e aprovada, serã assinada pelo Sr. Presidente. 
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COMISSÃO DE FINANÇAS 

18• REUNIÃO (ORDINÁRIA), REALIZADA 
EM 16 DE SETEMBRO DE 1976 

Às dez horas e trinta minutos do dia dezesseis de setembro de 
mil novecentos e setenta e seis, presentes os Srs. Senadores Teotónio 
Vilela - Vice-Presidente no exercício da Presidência, Mattos Leão, 
Saldanha Derzi, Mauro Benevides, Ruy Carneiro, Ruy Santos, Hei
tor Dias, Helvídio Nunes, Henrique de La Rocque e Jessé Freire, 
reúne-se a Comissão de Finanças na sala "Epitácio Pessoa". 

Deixam de comparecer, com motivo justificado, os Srs. Senado
res Benedito Ferreira, Alexandre Costa, Fausto Castelo-Branco, 
Virgílio Távora, Tarso Outra, Amaral Peixoto, Leite Chaves, Rober

. to Saturnino e Ruy Carneiro. 

O Sr. Presidente em exercício, Sr. Senador Teotónio Vilela, ao 
constatar a existência de número regimental, declara abertos os tra
balhos, após ter sido considerada aprovada a Ata da reunião 
anterior, cuja leitura foi dispensada. 

Da pauta são relatadas as seguintes matérias: 

Pelo Sr. Senador Mattos Leio 

. Parecer favorável ao Projeto de Lei do Senado n9 92, de 1975, 
que "dispõe sobre a transferência da Sede da Superintendência da 
Borracha para a cidade de Manaus". 

O parecer, após ter sido submetido à discussão e votação, é 
aprovado, votando pela sua rejeição, os Srs. Senadores Saldanha 
Derzi, Ruy Santos e Heitor Dias. 

Pelo Sr. Senador Mauro Benevldes 
I - Parecer favorável ao Projeto de Lei do Senado n9 138, de 

1976, que "modifica dispositivos do Decreto-Lei n9 7.661, de 21 de 
junho de 1945 (Lei de Falências) e do Decreto-Lei n9 75, de 21 de 
novembro de 1966, que mandou incidir correção monetária nos 
débitos de natureza trabalhista". 

O parecer deixa de ser discutido e votado, em virtude de pedido 
de vista solicitado e concedido ao Sr. Senador Jessé Freire. 

2 - Parecer favorável aos Projetas de Lei do Senado n9 5, de 
1972, que "Estimula o aproveitamento de empregados de idade mais 
alta, mediante a fixação de contribuições variáveis para o INPS" e o 
de n9 174, de 1975, que "dispõe sobre o aproveitamento de mão-de
obra de pessoas com idade superior a 35 anos, e dá outras provi
dências". 

Após ter sido submetido à discussão, em votação, o parecer 
apresentado pelo Sr. Senador Mauro Benevides é rejeitado. Logo 
após, o Sr. Presidente designa o Sr. Senador Heitor Dias para relatar 
o vencido. Em votação, é aprovado o parecer do Sr. Senador Heitor 
Dias, pela rejeição de ambos os Projetas. 

Ao final, o Sr. Presidente comunica à Comissão que o Exm9 Sr. 
Governador do Estado do Paraná, Dr. Jayme Canet Júnior aguarda 
para o mês de setembro corrente, a visita da Comissão, para conhe
cer 0 "Programa de Rodovias Alimentadoras" do seu Estado, razão 
pela qual coloca em discussão a fixação da referida data. A Comis
são, após discutir o assunto, delibera realizar a visita nos dias 26, 27 e 
28 de setembro. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, 
Marcus Vinicius Goulart Gonzaga, Assistente da Comissão, a 
presente Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente 
e vai à publicação. 
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Presidente: 39-Secretória: 

LIDIRANÇA DA ARINA 
IDA MAIORIA 

Magalhlles Pinta IARENA-MG1 lol•rival Baptista !ARENA-SEI 
líder 

Petrónio Portella 
Vice-líderes 

Eurico Rezende 
Jarbos Passarinho 

José llndoso 
MaHoslei!G 

Osires Teixeira 
Ruy Sanios 

Saldanha Derzi 
Virgílio T óvora 

)9.VIce-Presldente: 
Wilson Gonçalves IARéNA-CEI 

49-Secretária: 
. lenoir Vergas IARENA-!lCI 

29-Vice-Presidente: 
ll,enjamlm Faroh IMDB-II.ll 

LIDIRANÇA DO MDI 
IDA MINORIA 

J9.Secrfltório: Suplentes de Secretónos: líder 
Franco Montara 

Vlce-líderes 
Mauro Benevides 

Dinarte Mariz I.~~NA-RNI 

29-Secretório: 
Marcos Freire IMDB-PEI 

Ruy Carneiro IMDB-PBI 
Renato Franco IARENA-P.AI 

Alexandre Costa IARENA-MI\1 
Mendes Canele IARENA-MTI 

· Roberto Soturnino 
Itamar Franco 

Evandro Carreir(J 

COMISSOU 

Dlretor: José Soares de Oliveira Filho 

local: Anexo 11- Térreo 

1 elefones: 23·6244 e 25·8505 - Ramais 193 e 257 

A) SIRYIÇO DI COMISSOIS PIRMANINTIS 

Chefe: Claúdio Cbrlos ROdrzgues Costa 

Local: Anexo 11- Térreo 

Telefone: 25·8505- Ramais 301 e 313 

COMISSlO DI AGRICULTURA -(CA) 
17 Membros! 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Orestes Quércla 

• Vlce-Presidente: Benedito Ferreira 

lltularea 

1. Vasconcelos Torres 

2. Paulo Guerra 

3. Benedito Ferreiro 

~. ltaltvlo Coelho 

5. Mendes Canele 

1. Agenor Mario 

2. Orestes Quércla 

luplentea 
ARENA 

1. Altovlr leal 

2. Otalr Becker 

3. Renato Franco 

MDB 

1. Adalberto Sono 
2. Amoral Peixoto 

AssisTente: Marcus Vinicius Goulart Gonzaga- Ramal706 

Reuniões: Quartas-feitos, às 10:30 horas. 

Local: Sala Eoltóclo Pessoa -Anexo 11- Ramal615 

COMISSlO DI ASSUNTOS RIGIONAIS- (CAR) 
17 Membros! 

Titular•• 

I. Cattete Pinheiro 
2: José Guiomard 
3. Teotónio Vilela 

. 4. Renata Franco 
5. José Esteves 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Cattete Pinheiro 
Vice-Presidente: 1\genor Maria 

ARENA 

MDB 

Suplente• 

1. Saldanha Derzi 
·2. José Sarnev 
3. IS«medito Ferreiro 

I. Agenor Maria 1 Evelósio Vieira 
2. Evandro Carreira 2. Gilvan Rocha 

Assistente: lêda ferreiro da Rocha- Ramal312. 
Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas. 
local: Sala "Epitócio Pessoa" - Anexo 11 - Ramal615. 

COMISSlO DI CONSTITUIÇlO I JUSTIÇA- (CCJ) 
(.1'~ Membrosl 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Accloly Filho 
19. Vice-Pr,sldente: Gustavo Capanemó 

29-Vice-Presidente: Paulo Brossard 

Titulare• 

1. Accloly Filho 
2. José Sornéy 
3. José llndosa 
4. Holvídlo Nunes 
5. ltalívlo Coelho 
6. Eurico Rezende 
7. GusJavo Capanema 
8. Heitor Dias 
9. Henrique de lo Rocque 

I. Dirceu Cardoso 
2. 'L~IIe Choves 
3. Nelson Carneiro 
<1. Paulo Brossard 

ARENA 

MDB 

Suplente a 

1. Moltosleao 
2. OHo lehmann 
3. PetrOnlo Portella 
4. Renato franco 
5. Oslres Teixeira 

I. fr<mco.Montoro 
2. Mouro Benevldes 

Assistente: Mono Heleno Bueno Branaao- Rama1305. 
Reunlc3e~: Quartas-.lelr4s, às 10:00 hQras 
local: Sala "Clóvis Bevllocqua"- Anexo 11-.Ramal623. 
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COMISSlO DO DISTIITO PIDIUL -(CDP) 
III Membros! 

Titulare a 

I. Helvídlo Nunes 

2. Eu~ico Rezende 

3. ·Renato Franco 

-4. Os ires T elxelrc-

5. Saldanha Derzi 

6. Heitor Dias 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Hellor Dias 

Vlce-Presldente: Adalberto Sena 

Suplente• 
ARENA 

I. Augusto Franco 

2. lulz Cavalconte 

3. José llndoso 

-4. Virgílio Tdvora 

7. Henrique dela Rocque 

8. Otoir Beckor • 

I. Adalberto Seno 

2. ldzaro Barboza 

3. Ruy Carneiro 

MDB 

I. Evandro Carrelr11. 

2. Nelson Carneiro 

Assistente: Ronaldo Pacheco ele Oliveira - Ramal306. 

Reunl6es: Quintas. feiras, às 9:00 horas. 

• Local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716. · 

COMISSlO.DIICONOMIA- (CI) 
III Membros! 

I. Milton Cabral 

2. Vasconcelos Torres 

3. Jeué Freire 

-4. lulz Cavalcante 

5. Arno"'de Mello 

6. Jarbas Passarinho 

7. Pqulo·Guerra 

8. Renalo Franco 

I. Franco Montara 

2. Orestes Quérclo 

3. Roberlo Soturnlno 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Mlllon Cabral 

Vlce-Presldente: Renato Franco 

ARENA 

MDB 

hplentea 

I. Benedllo Ferreira 

2. Auguslo Franco 

3. Ruy Sanlos 

-4. Cartete Pinheiro 

5. Heivldio Nu~es 

I. Agenor Maria 

2. Amoral Peixoto 

Assistente: Daniel Reis de Souza - Ramai67S. 

Reuni6es: Quartas-feiras, às 10:00 horas. 

Laçai: Sala "Eplld,cio Pessoa"- Anexo 11- Ramai6.JS, 

COMIUlO DIIDUCAÇlO I CULIUU- (CIC) 
[.9 Membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Torso Outra 

Vice-Presidente: Henrique de la Rocque 

Tltularea. Suplente• 
ARENA 

I. Torso Outra ltrnon de Mello 
2. Gustavo Caponemo 2. HeMdlo Nun11 
3. Joc'lo Calmon 3. ~oié Sarney 
4. Henrique dela Rocque 4. Ruy ::.antas 

S. Mendes Ca~ole 
6. Otto Le~mann 

MDB 
1'. Eveldslo Vieira I. Franco Montoro 
2. Paulo Brossard 2. Itamar Franco 
3 Adalberto Sena 

Assistente: Oelde Maria B. F. Cruz- RamaiS98. 

Reunl6es: Quintas-feiras, às 10:00 horos. 

Local: Sala "Clóvis Bevilãcqua"- Anexo 11 - Ramal623 

COMISSlO DIPINANÇAI-(CP) 
117 Membros! 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Amoral Peixoto 

Vice-Presidente: Teotónio Vilela 

Titulara• 

I. Saldanha Derzi 

2. Benedllo Ferreira 

3. Alexandre Casto 

-4. Fausto Castelo-Branco 
S. Jessé Flefre 

6. Vlrgllio Tdvora 

7. Manos le~o 

8. Tarso Outra 

9. Henrique de la Racque 

10. Helvldlo 'Nunea 

11. Teotónio Vilela 

12. Ruy Santos· 

I. Amoral Pelxolo 

2. leite Chaves 

3. Maurô Benevldes 

4. Roberto Saturnino 

S. Ruv Carneiro 

ARENA 

MOS 

Suplente• 

1. Daniel Krleger 

2. José Gulomard 

3. José Sarne) 

-4. Hellor Dias 
5, CaHete Pinheiro 

6. Oslres Teixeira 

I. Danlon Jobim 
2. Dirceu Cardoso 

3. Eveldslo Vieira 

Assistente: Marcus Vinlclus Goplart Gonzaga - Rama1303. 

Reuni6es: Quintas-feiras, às 1'0:30 horas. 

Local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 
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COMISSlO DI LIOISLAÇlO SOCIAL- (C:LS) 
17 Membros! 

Titulare• 

1. Mendes Canal li 
2. Domício Gondim 
3. Jarbas Passarinho 

COMPOSiçAO 

Presidente: Nelson Carneiro 
Vice-Presidente: Jessé Freire 

Suplente• 
ARENA 

l. Virgílio T óvora 
2. Eurico Rezende 
3. Accioly Filho 

4. Henrique de lo Rocque 
5. Jessé Freire 

MDB 
I. Franco Montara I. Lázaro B!!rboza 

2. Nelson Carneiro 2. Ruy Carneiro 

Assistente: Daniel Reis de Souza - Ramal 675 
Reuniões: Quintas:leiros, às 11:00 horas. 
Local: Sala "Clóvis Bevilacqua"- Anexo 11- Rama1623. 

COMISSlO DI MINAS IINilGIA- (CMI) 
17 Membros! 

Titulare• 

l. Milton Cabral 
2. A:rnon de Mello 
3. luiz Cavalcante 
4. Domício Gondim 
5. Joao Calmon 

1. Dirceu Cardoso 
2. Itamar Franco 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Joao Calmon 
Vice-Presidente: Domício Gondim 

Suplente• 
ARENA 

1. Paulo GuerJa 
2. José Guiomard 
3. Virgílio T óvora 

MDB 
1. Gilvan Racho 
2. leite Chaves 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306. 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:30 horas. 
local: Sala "Epitácio Pessoa"- Anexo 11- Ramal615. 

Titulare• 

1, José lindoso 
2. Renato Franco 
3, Otta Lehmann 

1. ·Danton Jobim 
2. Orestes Quércia 

COMISSlO DlliDAÇlO (Cl) 
15 Membros! 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Danton Jobim 
Vice-Presidente: Renato Franco 

ARENA 

MDB 

Suplente• 

l. Virgílio Távora 
2. Mendes Canole 

l. Dirceu Cardoso 

Assistente: Maria Carmen Castro Souza- Ramal134. 
Reuniões: Quartas·feiras, às 11:00 horas. 
Local: Sala "Clóvis Bevllacqu~"- Anexo 11- RaiiiQI 6~-:::--· 

COM.SSlO DlliLAÇOU IXTDIOliS- (CII) 
11 ~Membros! 

Titular•• 

I. Daniel Krieger 
2. luiz Viana 
3. Virgílio Távora 
4, Jessé Freir6 
5. Arnon de Mello 
6. Petrõnio Portella 
7. Saldanha Derzi 
8. José .Sarney 
9. Joao Calmon 

10. Aupusto francc 

I. Danton Jobim 
2. Gilvan Rocha 
3. Itamar Franco 
4. leite C~aves 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Daniel Krieger 
19-Vice-Presidente: luíz Viana 

29.Vice-Presidente: Virgílio Távora 

Suplente• 

ARENA 

1. Accioly Filho 
2. José lindoso 
3. Cattete Pinheiro 
4. Fausto Castelo-Branco 
5. Mendes Canele 
6. Helvidio Nunes 

MDB 

I. Nelson Carneiro 
2. Paulo Brossard 
3. Roberto Saturnino 

5. Mauro Benevides 

Assistente: Cõndido Hipperll- Ramal676. 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:30 horas. 
local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais621 e 716. 

Tltular11 

COMISSlO DI SAODI- (CS) 
17Membrosl 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Fausto Costela-Branco 
Vice-Presidente: Gilvan Rocha 

Suplentes 

ARENA 

I. Fausto Castelo-Branco 1. Saldanha Derzi 

2. Cattete Pinheiro 
3. Ruy Santos 
4. Otair Becker 
5. Altevir Leal 

1. Adalberto Sena 
2. Gilvan Rocha 

MDB 

2. Mendes Canele 

l. Evandro Carreira 
2. Ruy Carneiro 

Assistente: Lêda Ferréira da Rocha- Ramal312. 
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas. 
local: Sala "Epllácio Pessoa"- Anexo 11- Rama1615. 
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COMISSlO DI SIGUIANÇA NACIONAL- (CSN) 
17Mombrosl 

'Titularei 

1. Luiz Cavalcante 
2. José Llndoso 
3. Virgílio Távora 
4. José Guloma rd 

COMPOSIÇÃO 
Presidente: José Guiomard 

Vice-Presidente: Vasconcelos Torri!S 

Suplente a 
ARENA 

I. Jarbas Passarinho 
2. Henrique de La Rocque 
3. Alexandre Costa 

5. Vasconcelos Torres 

I. Amaral Peixoto 
2. Adalberto Sena 

MOB 
I. Agenor Mo ria 
2. Orestes Quércla 

Assistente: L6do Ferreiro do Rocha- Ramal312. 
~euniOes: Quartas-feiras, às 11:30 horas. 
Local: Solo "Clóvis 1:1evilacquo" -Anexo 11 - Ramal 623. 

COMISSlO DI SDVIÇO PdiLICO CIVIL- (CSPC) 
17Membrosl 

11tular•• 

1. Augusto franco 
2. Oito Lehmann 
3. Heitor Dias 
4. Accioly Filho 
5. Lulz Viana 

1. Itamar Franco 
'2. Lázaro Barbozo 

COMPOSIÇÃO 
Presidente: Lázaro Barboza 

Vice-Presidonte: Oito Lehmonn 

ARENA 
Suplentea 

1. Mattos Leao 
2. Gustavo Caponema 
3. Alexandre Costa 

MDB I 

1. Danton Jobim 
Z. Mauro Benevides 

Assistente: Sonio Andrade Peixoto- Ramal 307 
RliuniOes: Quintos-folias, às I 0:00 horas. 
Local: Sala Epitócio Pessoa - Anexo 11 - Ramal 615 

COMISSlO DI TRANSPOITIS, COMUNICAÇOU 
I OIIAS PIIILICAS- (CT) 

17 Membros! 
COMPOSIÇÃO 

Presidente: Alexandre Costa 
Vice·Presidente: Luiz Cavalcante 

Titulare• Suplente• 
ARENA 

I. Ale.xandre Costa 1. Otto Lehmann 
2. Luiz Cavalcante 2. Mendes Canale 
3. Benedito Ferreira 3. ·Teotónio Vil elo 
4. José Esteves 
5. Paulo Guerra 

MDB 
I. Evandro Carreiro I. Lázaro Barbozo 
2. Evelásio Vieira 2. Roberto Saturnino .,. 
·Assistente: Claudio Carlos R. Casta- Ramol301 
· Reu.niões: Quintas-feiras, às 11 :00 horas. 
Local: Solo Rui Barbosa- Anexo 11.-::a: Ramal 621 

I) SIIYIÇO DI COMISSOIS MISTAS, UPICIAIS 
I DIINQUIIITO 

Coml11ie1 Temporária• 

Chefe: Ruth de Souza Castro. 
Local: Anexo 11- Térreo. 
Telefone: 25-8505- Ramal 303 
1 I ComissOes Temporários poro Projetas do Congresso Nacional. 
21 Comissões Temporários para Apreciação de Vetos. 
31 Comissões Especiais e de Inquérito, e 
41 Comissão Mista do Projeto de Lei Orçamentária lart. 90 do Regimento 
Comuml. 

Assistentes de Comissões: Haroldo Pereira Fernandes - Ramal 674r 
Alfeu de Oliveira- 674; Cleide Mario B.F. Cruz- Ramal598; Mauro Lopes 
de Sá- Romol310 

SIIIIJlO Pl!llBIIAL 

8UBSBCRII'rAl!I.l DB COIIISSOBS 

Sl!RVIÇO DB COIIISSOBS ~BS 

BOW WIÇA 

10:00 C,A.Ro 

HORAS QUARr.l 

c.c.J. 

10:00 

C.!. 

c.a.E. 

10:30 

c.A. 

11:00 c.a. 

11•30 c.s.11. 

HO!!.(ma DAS II!CIIIO!!S DAS COIIISSOBS P!RIIANII!IT!!S DO SB!IADO P!t~ 

PARA O AliO DE 1976 

S. ·A L A ASSISTE!I!E HORAS QUIIITA s A L .\8 

EPUACIO PESSOA 
LIDA 09:00 C.D.P. 

l!!ll' IWUI05.l 

Ramal - 615 Ramo.io - 621 o 7l6' 

8 A L A s ·ASSIS.TEIITI C.E.C 
CLOVIS B!VIUCQUA 

Rolllal. - 623 
10:00 

CLOVIS BEVIUCQUA IIARIA c.s.P.c. EPIT.CCIO PESSOA 
RoMa, - 62, I HELENA Ramal - 61~ 

EPITACIO PESSOA C,P. m!Y BARllOSA 

Ramal- 615 
DAIIIEL 

Romail - 621 • 716 10:30 

II!IY IWISOSA 
Cl!IDIDO C.II.B, EPirACIO PESSOA 

Rimai• - 621 • 716 Romal - 615 

EPITACIO PESSOA MARCUS C,L.S, CLOVIS B!VIUCQUA 
Ramal - 615 VIIIICIUS Rolllal. - 623 

CLOVIS BEVIUCQUA liA RIA 11:00 c.s. EPIT.CCIO PESSOA 

Ramal - 623 CAIUII!II Rolllal. - 615 

CLOVIS BEVI!.ACQUA LI!DA C.T. m!Y BARBOSA 

Ramal - 623 Ramai• - 621 • 716 

ASSISTENTE 

ROIIALDO 

CLBilll: 

SOl! IA 

IIARCUS 

VIIIICIUS 

ROIIALDO 

DAN UI. 

LI!DA 

CLAUDIO 
COSTA 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção li 

ANO XXXI- N9ll0 TERÇA-FEIRA, 28 DE SETEMBRO DE 1976 BRASILIA- DF 

SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 
I- ATA DA 168• SESSÃO, EM 27 DE SETf:MBRO DE 

1976 

1.1-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Comunicação da Presidência 

-Arquivamento do Requerimento nv 41/76, do Sr. Sena· 
dor Leite Chaves, solicitando informações à Presidência da Repú
blica com a finalidade de instruir a tramitação do Projeto de Lei 
do Senado nv 28/76, uma vez que se esgotou o prazo regimental 
sem que a autoridade competeqte se pronunciasse sobre a 
proposição. 

1.2.2- Discursos do Expediente 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -Apelo a autorida
des do Governo Federal em favor da preservação da cultura do 
coco no Nordeste. 

SENADOR VASCONCELOS TORRES- Considerações 
sobre a recente declaração do Presidente da CELF, a respeito da 
negociação de ações daquele empresa na Bolsa de Valores. 

1.3-ÓRDEMDODIA, 

-Requerimento nY 456/76, do Sr. Senador Lourivàl' Baptis
ta, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do 
discurso proferido pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da 
República, General Ernesto Geisef, em Tóquio, no dia 16 de 
setembro· de 1976. Votação adiada por falta de quorum. 

- Requerimento nY 457, do Sr. Senador LQurival Baptista, 
solicitando u transcrição, nos Anais do Senado Federal, d~s 

discursos proferidos pelo Imperador Hiroito e pelo Presidente da 
República Federativa do Brasil, General Ernesto Geisel, no dia 
16 de setembro de 1976. Votação adiada por falta de quorum. 

- Requerimento n~ 490/76, do Sr. Senador Gustavo Capa
nem a, solicitando tenham tramitação em conjunto os Projetos de 
Lei do Senado nvs 41, 61, 130 e 210, de 1976, que introduzem al
terações no Decreto-Lei nv 389, de 26 de dezembro de 1968, que 
dispõe sobre a verificação judicial de insalubridade. e 
periculosidade. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado nv 201/75, do Sr. Senador Orc;s
tes Quércia, que dispõe sobre inclusão da disciplina "Princípios · 
de Segurança do Trabalho", no currículo dos cursos de 2Y Grau. 
Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado nv 247 f75, do Sr. Senador Fran
co Montoro, que assegura o amparo da Previdência Social aos 
segurados incapazes para o trabalho nos casos que indica. 
Aprovado em segundo turno. À Câmara dos Deputados. 

1.4- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI· 
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2- RETIFICAÇOES 

-Ata da 157• Sessão, realizada em 17-9-76. 

-Ata da 160• Sessão, realizada em 20-9-76. 

3- MESA DIRETORA 

4- ATAS DAS COMISSOES 

5- LlDERES E VICE-LfDERES DE PARTIDOS 

6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES 
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ATA DA 168• SESSÃO, EM 27 DE SETEMBRO DE 1976 
2• Sessão Legislativa Ordinária. da 8• Legislatura 

PRESIDt:NCIA DO SR. MAGALHÃES PINTO 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENA DORES: 

Adalberto Sena - Altcvir Leal - José Guiomard - José 
Esteves - Henrique de La Rocque - Pctrônio Portclla :"'"" Virgflio 
Tâvora - Wilson G.onçalvcs - Agcnor Maria - Ruy Carneiro -
Paulo Guerra - Luiz Cavalcante - · Lourival Baptista - Ruy 
·santos - Dirceu Cardoso - Roberto Saturnino - Vasconcelos 
Torres- Gustavo Capanema- Magalhães Pinto- Otto Lehmann 
-Benedito Ferreira- Lázaro Barboza. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A lista de presenÇa 
acusa o comparecimento de 22 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a Sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - A Presidência 
comunica que, nos termos do inciso XI do art. 239 do Regimento 
Interno, determinou o arquivamento do Requerimento n9 41, 
de 1976, do Sr. Senador Leite Chaves, solicitando informações à Pre
sidência da República com a finalidade de instruir a tramitação do 
Projeto de Lei do Senado n9 28, de 1976, uma vez que se esgotou o 
prazo regimental, sem que a autoridade competente se pronunciasse 
sobre a proposição. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Há oradores inscri
tos. Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

De maisde 200 mil frutos, em 1967, a produção de coco, em 
Sergipe, caiu para 72 mil, no ano passado e, este ano, deverá haver 
nova queda de produção, estimada em cerca de 30%. 

Esses números revelam uma crise significativa no setor da eco
nomia agrícola de Sergipe, tanto mais inquietante quando se sabe 
existirem, no meu Estado, 5.416 propriedades que exploram essa 
cultura, cadastradas no INCRA. Essas propriedades dão emprego a 
mais de dois mil homens fano, isto é, trabalho de um homem duran
te 250 dias no ano. 

A cultura do coco tem inequívoco significado social. E é, tam-. 
bém, de grande importância económica, pois se trata de um fruto 
que permite notável aproveitamento .industrial, dele tudo se 
aproveitando. São numerosas as indústrias que, no meu Estado, 
como no Nordeste, têm por base o aproveitamento elo coco, que 1:, 
uma cultura tradicional na região e, assume, assim, relevo ainda 
maior. 

Essa queda de produção decorre do surgimento, já em 1974, de 
uma doença ainda não diagnosticada, e que passou a atacar os 
coqueirais, praticamente inutilizando-os. O Engenheiro-Agrônomo 

. Emmanuel Franco, da Universidade Federal de Sergipe, uma das 
maiores autoridades na cultura do coco, com curso nos Estados 
Unidos, denominou essa doença de "fogo do coqueiro", pois se asse
melha a uma fervura das folhas, como se fosse a escaldadura de cana· 
de-açúcar. O mal foi objeto de estudos, tambem, por parte do 
Superintendente da Agricultura e Produção de Sergipe, Engenheiro
Agrônomo Geraldo Soares Barreto, que constatou não ser uma pra
ga, mas uma doença de agentes etiológicos muito poderosos. A 
doença já atingiu, entre outros, os coqueirais de Santa Luzia do 
Itanhi, Estância, Cristinápolis, Umbaúba, Salgado, Lagarto, 
ltaporanga d'Ajuda e São Cristóvão, numa propagação alarmante e 
que vem acarretando sérios prejuízos aos agricultores. Já é encontra
da nos coqueirais de Aracaju, e tudo indica ter surgido da Bahia, 
pois os coqueirais de Conde e Esplanada apresentam o mesmo mal. 

Sr. Presidente, procurado por lavradores, cm 1974, o Agrônomo 
Emmanucl Franco, após averiguações, afirmou que "cm 31 an.os de 

serviço nunca tinha visto coisa igual" - conforme declaração pu· 
blicada com destaque pelo O Globo do Rio de Janeiro. Estudando o 
mal, o Dr. Emmanuel Franco descobriu vários fungos, observando 
que uma bactéria é o agente principal da doença. 

A gravidade da situação fez com que o Ministério da Agri-· 
cultura enviasse, cm 1975, a· Sergipe, o Professor Nadir Gcnu, que' 
apresentou .dois relatórios às autoridades. Por iniciativa da Supcrin·· 
tendência de Agricultura e Produção e a EMBRAPA levaram ao 
meu Estado o Fitossanitarista Charles Robbs, da Universidade Ru· 
ral do Rio de Janeiro, o Metamologista. Rhavi Datt Sharma, da 
CEPLAC, o Fisiologista Ronald Alvim, também da CEPLAC, e 
Hermínio Maia, chefe da Divisão de Pesquisas Fitopatológicas da 
EMBRAPA, nesta Capital. 

Essas autoridades realizaram estudos na região, bem como tes· 
tes de laboratório, sem que, infelizmente, se chegasse a um trabalho 
de nível e na urgência necessários. 

Sr. Presidente, a importância, quer económica como social, da 
cultura do coco é considerável. Na verdade, deveria ela mc:rccer 
·cuidados especiais, visando seu desenvolvimento sempre maior', pois. 
se trata de uma grande riqueza numa região pobre, como o Nor· 
deste. Indispensável, assim, que o Governo Federal socorra os 
produtores, os que cultivam o coco, sem o que· o mal alcancarâ pro· 
porções irrecuperáveis, com repercussão maléllca sobre a econom1a 
sergipana, exatamente em área sobremodo desamparada. Não sei se 
o assunto já foi levado detalhadamente ao conhecimento do ilustre 
Ministro da Agricultura, de maneira a que se inteirasse da importân· 
cia do assunto para o Nordeste e, especialmente, o meu Estado. 
Poderá, no entanto, recorrer aos subsídios dos técnicos e cientistas 
que estiveram, mais de uma vez, no meu Estado, c, sobretudo, à 
EM BRAPA, inteirando-se da gravidade do problema. 

Urge uma ação de envergadura, para não só complementar os 
estudos jâ efetuados mas, especialmente, para execução de um pro· 
grama intensivo e urgente, que livre os coqueirais de Sergipe e da 
Bahia dessa doença. Este o apelo que formulo, desta Tribuna, ao 
Ministro da Agricultura Dr. Allysson Paulinelli e ao presidente da 
EMBRAPA, Dr. José Irineu Cabral, para que socorram a cultura do 
coco enquanto há tempo para isso, evitando prejuízos ainda maiores 
e quase irreparáveis! (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Vasconcelos Torres. 

O SR. VASCONCELOS TORRES (MDB- RJ. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Preside'nte, Srs. Senadores: 

O incorrigível Presidente da CELF, Sr. Carlos Pádua Amarante, 
além das bobagens imensas que tem feito, está enveredando, agora, 
pelo terreno da mentira, ilaqueando a boa fé do Governo do Estado 
e dos sacrificados consumidores da empresa madrasta dos 
fluminenses. 

Recentemente, S. S•, em uma publicação oriunda de press 
release, disse que a CELF, sob sua administração, tem ações negocia~ 
das na Bolsa de Valores, com uma imagem de empresa rentável, 
favorecendo a aplicação de capitais. 

Ora, Sr. Presidente, isso já é sacar demais; é um abuso e um dcs· 
respeito à boa fé dos leitores e também dos investidores, que não silo 
ingénuos nem ignorantes. As ações da CELF não têm negociação na 
Bolsa de Valores, porque não apresentam a mínima liquidez. Nem 
mesmo se tem conhecimento de que, algum dia, tenham sido negocia·. 
dos, em público, pregões daquela entlelaae, em operação normal de 
compra c venda. Negociação esporádica, se por acaso houve, de 
pessoa interessada cm registro público da transação, nilo modifica a 

[ 

1: 

i' 



Setembro de 1976 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II) Terça-feira 28 6321 

imagem da emJliCSII-Junto ao investidor. Evidentemente que esse não 
vai arriscar suas poup~nças na compra de um papel que não paga di
videndos nem oferece garantias, principalmente depois da desastrada 
administração do Sr. Pádua Amarante e demais companheiros de 
Diretoria. 

Cotados em Bolsa, isso sim, são os títulos da Companhia 
Brasileira de Energia Elétrica - CBEE -, inexplicavelmente tam
bém sob a presidência desse "eletricista" Carlos Pádua Amarante, 
ainda assim títulos negociados abaixo do par, a ponto de serem ne

. cessários cinco ações dessa empresa para se adquirir um maço de 
cigarros vagabundos. 

J,1 alho-me do ensejo para, mais uma vez, apelar ao meu grande 
amigo Antônio Carlos Magalhães, ilustre Presidente da 
ELETROBRÃS, no sentido de que mande estudar a propalada fusão 
da CELF com a CBEE, independentemente do Decreto-Lei n9 201, 
de 15 de julho de 1975, da lavra do Governador do Estado, onde, no 
art. 10, se fala na promoção de entendimentos entre o Ministério das 
Minas e Energia e a ELETROBRÃS, com vistas à possível união das 
duas empresas. 

A CBEE, sendo uma sociedade de economia mista federal, 
somente poderá ser fundida quando a CELF tiver uma administra
ção à altura, e não agora, quando os usuários se queixam, amarga
mente, das pesadas e injustificadas tarifas cobradas, sem a 
conseqUente retribuição de um serviço do mesmo nível. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, muito estimaria que o grande 
Presidente da ELETROBRÁS, meu particular amigo Antônio Car· 
los .Magalhães, mandasse averiguar a aquisição de cinco luxuosas 
salas, apesar de a CELF possuir prédios em Niterói, bem como insis
tir na resposta às interpelações que fiz a esse "técnico", a respeito de 
contratações de funcionários em empresas locadores de serviços e 
construções, sem concorrência. 

I 

Sr. Presidente, comprovando minhas· alegações na primeka 
parte deste pronunciamento, solicito a V. Ex• que determine a 
publicação, em apenso, de um quadro da Bolsa de Valores do Rio de 
Janeiro, em 20 de agosto do corrente, na ocasião mesma que o 
visionário presidente da CELF anunciava que as ações da sua em
presa estavam sendo negociadas naquela entidade. 

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE o SR. VASCONCELOS 

TORRES, EM SEU DISCURSO 

Bolsa do Rio de janeiro 
COTAÇ61S :,Cr$) 'Moi/ ''"'·" TITULO I M ... L•u••· 

Qu.ant. '"· ,,h, M'•· Mi"• MU, DI•Aat· 
_,. 

-"11111 - A. E. 1!1blr~ op ., :UI 000 1,25 1,23 1,25 1,2.1 1,24 - 0.10 Wl,H 
AGGS - lnd, Grtticu op , , 23C:.O 0,13 0,33 0.33 0,33 OJ3 - f.1S 45,21 
AGGS - lnd. Grllicu pp , , 211000 0,37 0,31 0,31 0,37 ~·~ e.o.~z 
Ac:t Nort• PP ....... "", .3.lCCD 1,~5 1,2.5 1,25 1,25 2{: 1~.2.5 

~~~~-'1~"';,;: 'e·;,:· í~.;,: · P~ ·: 2• CCI) .... 1,:0 1,.50 .... .... :9.5,92 
1 eco 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 . .., 1.12.00 

olenou - Ptog. lnd. pp ,,, ,,, lO COO 0,76 0,75 0,76 0,7.5 0,76 Eu. 237~0 

::~~:r~,o~~~:o~i'i ·~~ '::::: 
11•000 ~.so 3,2.5 3,80 3,2.S 3,61 18,36 ., .. ,9, 

14 284 0,11 0,77 0,79 0,77 0,71 
bt, :ft~ IIIICO dO 5tull 011 ,,,,,,,, ·~a m ,,60 ~.10 ... 10 '·"' 4,6. 

IIIICO do lruU pp C/ "",. 2 .s..o 7.58 ••• .5,611 Ê::& i::g ... 0,71 166,37 

::~~: :: ::,~~~~.~~,.~f. ·À~.:: 9.57 241 '"" 5.2 .s.u oi:,~ lól,16 
290:G O,'S.s 0,90 0,90 o, as 2::g 139,61 

IIIIC~ do fat, di Blhll pp c/ .... 0,95 0,9.5 0,9.5 0,9.5 133,10 
Banco do Eu, do c,.,, pn , , 02.50 0,, 0,.57 0,.57 8:J~ 0,.57 "·"' l1nc~ do EtJ, do c,.,, pp c/ o 2~0 0,10 0,70 0,70 0,10 ..... 
ko, E11, d1 G1.11111bara on • , 30U 0,75 ~~i 0,7~ ~::i 0,7$ - 1,5.4 144.23 
laloo·Minal,. o~ , , , , , , , , • , 369 OOG 2,79 2,80 2,79 - O,JO IJ~.61 

Banco 1111.1 on ""'"""" I 200 1,04 1,04 1,0• ·~· 
1,0-4 bt. '10 ••• 

l:~~: ~:~,:,_~,·pn·:::::::;: 69 ato l,CO 1,00 ,1,CO 1,CO I,CO hl. ICO.~O 
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JORNAL DO BRASIL - 20 Agosto 1976 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Não há mais 
oradores inscritos para o Expediente. 

Passa-se·à 

ORDEM DO DIA 

Presentes na Casa, 21 Srs. Senadores. Não hã quorum para deli
beração. Em conseqUência, as matérias constantes dos itens I a 4, da 
Ordem do Dia, terão a votação adiada para a próxima Sessão. 

~ a seguinte a matéria com votàção adiada: 

-l-

REQUERIMENTO N9 456, DE 1976 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 ·456,.de 
1976, do Senhor Senador Lourival Baptista, solicitando a 
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso 
proferido pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú· 
blica, General Ernesto Geisel, em Tóquio, no dia 16 de setem· 
bro de 1976. 

-2-

REQUERIMENTO N9457, DE 1976 

Vo!11ção, em turno único, do Requerimento n9 457, de 
1976, do Senhor Senador Lourival Baptista, solicitando a 
transcrição, nos Anais do Senado Federal, dos discursos 
proferidos pelo Imperador Hiroito c pelo Presidente da Repú
blica Federativa do Brasil, General Ernesto Geisel, no dia 16 
de setembro de 1976. 

-l

REQUERIMENTO N9490, DE 1976 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 490, de 
1976, do Senhor Senador Gustavo Capanema, solicitando 
tenham tramitação cm conjunto os Projetas de Lei do 



6322 Terça-feira :ZS DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II) Setembro de 1976 

Senado n9s 41, 61, 130 e 210, de 1976, que introduzem altera
ções no Decreto-Lei n9 389, de 26 de dezembro de 1968, que 
dispõe sobre a verificação judicial de insalubridade c 
periculosidade. 

-4-

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 201, DE 1975 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Sena
do n9 201, de 1975, do Senhor Senador Orestes Quércia, que 
dispõe sobre inclusão da disciplina "Princípios de Segurança 
do Trabalho, no tur~(culo dos cursos de 29 Grau, tendo 

PARECERES, sob n9s 491 · a 493, de 1976, das 
Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; 

- de Educação e Cultura, contrário; c 
- de Finanças, favorávtl, com voto vencido dos Senho-

res Senadores Benedito Ferreira, Henrique de La Rocque e 
Helvídio Nunes. · 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)-Item 5: 

J.)sscussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Sena. 
.do nt 247; de 1975, do Sr. Senador Franco Montoro, que 
assegura o amparo da Previdência Social aos Segurados Inca
:pazes para o Trabalho nos casos que indica, tendo 

PARECER, sob n9 647, de 1976, da Comissão: 
-de Redação, oferecendo a rcdação do vencido. 

Em discussão. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou• 

encerrar a discussão. (Pausa.) 
Encerrada a discussão, o projeto é dado como definitivamente 

.aprovado, nos termos do art. 315, do Regimento Interno. 
O projeto irá à Câmara dos Deputados. 

1:: o seguinte o projeto aprovado: 

Redação do vencido, para o 29 turno regimental, do Proje
to de Lei do Senado n9 247, de 1975, que assegura o amparo da 
Previdência Social aos segurados incapazes para o trabalho nos 
casos que indica. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 O art. 11 da Lei n9 5.890, de H de junho de 1973, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 11. Não será concedido auxilio-doença ou aposentadoria, 

por invalidez, ao segurado que, comprovadamente, ingressar na Pre
vidência Social portador de moléstia ou lesão que venha, posterior
.mente, a ser invocada como· causa de concessão do benefício, antes 
de 24 (vinte e quatro) meses do ingresso .. 

Parágrafo único. A comprovação a que se refere este artsgo 
deverá ser precedida de inquérito que conclua pela convicção de que 
o segurado, ao ingressar na. Previdência Social, já tinha ciência do 
mal ou lesão." 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo
gadas, as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Esgotada a matéria 
constante da Ordem do Dia. 

Ainda há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Virgllio Távora. (Pausa.) 
S. Ex• não está presente. 
Não hâ mais oradores inscritos. 
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a Sessão, designan-· 

do, para a próxima, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 456, de 197.6, do 
Sr. Senador Lourival Baptista, solicitan(lo a transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, do discurso proferido pelo Excclcntlssimo 

Senhor Presidente da República, General Ernesto Gciscl, em 
Tóquio, no. dia 16 de setembro de 1976. 

-2-
Votação, em turno único, do Requerimento n9 457, de 1976, do 

Sr. Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição,. nos Anais
do Senado Federal, dos discursos proferidos pelo Imperador Hiroito 
e pelo Presidente da República Federativa do Brasil, General Ernes
to Geisel, no dia 16 de setembro de 1976. 

-3-
Votação, em turno único, do Requerimento n9 490, de 1976, de 

Sr. Senador Gustavo Capancma, solicitando tenham tramitação em. 
conjunto os Projetos de Lei do Senado n9s 41, 61, 130 e 21 O, de 1976, 
que introduzem alterações no Decreto-Lei n9 389, de 26 de dezembro. 
de 1968, que dispõe sobre a verificação judicial de insalubridade e 
periculosidade. 

-4-
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 

201, de 1975, do Sr. Senador Orestes Quércia, que dispõe sobre 
inclusão da diséiplina "Princípios de Segurança do Trabalho", no 
currículo dos cursos de 29 Grau. tendo 

PARECERES, sob n9s 491 a493, de 1976, das Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidadê; 

- de Educação e Cultura, contrário; e 
- de Finanças, favorável, com voto vencido dos Srs. Senadores 

Benedito Ferreira, Henrique de La Rocque e Helvídio Nunes. 

-5-
Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da 

constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), 
do Projeto de Lei do Senado n9 25, de 1976, do Sr. Senador Nelson 
Carneiro, que dispõe sobre a contribuição previdenciária devida 
pelos municípios ao Instituto Nacional de Previdência Social, tendo 

PARECER, sob n9 519, de 1976, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com 

voto vencido dos Srs. Senadores Nelson Carneiro e Heitor Dias. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Está encerrada a 
Sessão. 

I Leva'!_ta-se a Sessão, às 14 horas e40 minutos.) 

ATA DA 157• SESSÃO, REALIZADA EM 17·9-76· 
(Publicada ao DCN-Seçio II-de 18-9-76) 

RETIF/CAÇOES 
No Parecer n9 729/76, da Comissão de Economia, sobre a Men~ 

sagem n9 136/76, do Senhor Presidente da República, submetendo à 
deliberação do Senado proposta do Sr. Ministro da Fazenda, a fim 
de que a Prefeitura Municipal de Mococa (SP) possa elevar o mon
tante de sua dívida consolidada: 

Na pâgina 5.900, 2• coluna, na numeração do parecer, 
Onde se lê: 
PARECER n9 279, de 1976 
Leia-se: · 
PARECER n9 729, de 1976 
Na página 5.908, 2• coluna, 
Onde se lê: 

. .................................................. ····· .. . 
rio. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pClo Sr. !9-Secretá-

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N9 457, DE 1976 

·senhor Presidente: 
·Nos termos do art. 233 do Regimento Interno requeiro a trans

crição, nos Anais do Senado Federal, dos discursos de saudação pro
feridos ontem no banquete oferecido pelo Imperador Hiroito, no Pa-
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lácio Imperial do Japão, ao Presidente Ernesto Gciscl, e o de agrade
cimento do Presidente da República Federativa do Brasil. 

Sala das Sessões, 17 de setembro de 1976.- Lourlval Baptista. 

REQUERIMENTO N9 456, DE 1976 

Senhor Presidente: 

Nos termos do art. 233 do Regimento Interno. requeiro a trans
crição, nos Anais ~o Senado Federal, do discurso proferido em Tó
quio, ontem, pelo Exceléntlssimo Senhor Presidente da República, 
General Ernesto Geisel, no almoço que lhe foi oferecido por empre
sários japoneses. 

Sala das Sessões, 17 de setembro de 1976. - Lourival Baptista. 
••••••••••••••• 00 •••••••••••••••••••••••• o ••••••••••••••••• 

Leia-se: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••••••• o •• 

rio. 
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. )9-Secretá-

São lidos os · seguintes 

REQUERIMENTO N9 456, DE 1976 

Senhor Presidente: 

Nos termos do art. 233 do Regimento Interno requeiro a trans
crição, nos Anais do Senado Federal, dos discursos de saudação 
proferidos ontem no banquete oferecido· per o Imperador Hiroito, no 

Palácio Imperial do Japão, ao Presidente Ernesto Geisel, e o de agra
decimento do Presidente da República Federativa do Brasil. 

Sala das Sessões, 17 de setembro de 1976.- Lourival Baptista. 

REQUERIMENTO N9457, DE 1976 

Senhor Presidente: 

Nos termos doart. 233 do Regimento Interno requeiro a trans
crição, nos Anais do Senado Federal, do discurso proferido cm Tó
quio, ontem, pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da Repllblica, 
General Ernesto Geisel, no almoço que lhe foi oferecido por empre
sários japoneses. 

Sala das Sessões, 17 de setembro de 1976.- Lourival Baptista. 
••••••••• •• o ••••••••••••••••••••••• ••••••• ••••••• ••••••• •• 

ATA DA 160• SESSÃO, REALIZADA EM 20-9-76 
_(Publicada no DCN - Seçio II- de 21-9-76) 

RETIFICAÇÃO 

No Parecer n9 760/76, da Comissão_ de Educação e Cultura, so
bre o Projeto de Decreto Legislativo n9 28/76, que aprova 0 texto do 
Acordo Básico da Cooperação Científica e Técnica concluído entre a 
República Federativa do 'Brasil e a República de Honduras, em 
Brasília, a II de junho de 1976: 

Na página 6.062, 2• coluna, 
Onde se lê: 

PARECER N9760, DE 1976 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Leia-se: 
PARECER N9760, DE 1976 

Da Comissão de Educação e Cultura 

ATAS DAS COMISSOES 
COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL 

4• REUNIÃO, REALIZADA 
EM lO DE JUNHO DE 1976 

Às nove horas do dia dez de junho do ano de mil novecentos e 
setenta e seis, na Sala "Ruy Barbosa", presentes os Srs. Senadores 
Heitor Dias- Presidente, Henrique de La Roque, Lázaro Barboza, 
Saldanha Derzi, Adalberto Sena e Helvídio Nunes, reOne-se a 
Comissão do Distrito Federal, com a,participação, ainda, dos Srs. 
Senadores Paulo Guerra, Jarbas Passarinho, Cattete Pinheiro e 
Itamar Franco. 

Iniciando os trabalhos, o Sr. Presidente propõe seja dispensada 
a leitura da Ata da reunião anterior, que é. dada como aprovada, e, 
em seguida, convida o Dr. Paulo Argolo da Cruz Rios, Diretor
Presidente da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, a ocupar o 
lugar de honra à Mesa, cuja composição é completada pelo Sr. 
Senador Adalberto Sena. 

Após evocar os motivos da presença do Dr. Paulo Argolo da 
Cruz Rios neste órgão técnico, o Sr. Presidente concede a palavra ao 
ilustre convidado, que procede a uma circunstanciada exposição 
sobre as atividades da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, 
ilustrando-a com a projeção de slides. 

Encerrada a fase expositiva, iniciam-se os debates, deles 
participando os Srs. Senadores Cattete Pinheiro, Hclvidio Nunes, 
Itamar Franco, Jarbas Passarinho, Lázaro Barboza, Henrique de La 
Rocque, Adalberto Sena e Paulo Guerra. 

Ao final, o Sr. Senador Heitor Dias, em nome da Comissão que 
preside, congratula-se com o Dr. Paulo Argolo da Cruz Rios pela 
magnifica exposição proferida e excelente contribuição dada aos 
debates, estendendo os seus agradecimentos aos demais 
participantes, e conclui determinando que as notas taquigrâficas, tão 
logo traduzidas, sejam publicadas cm anexo à presente Ata. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, 
Ronaldo Pacheco, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, lida 
e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente. 
ANEXOÀ ATA DA49REUNIÃODA COMISSÃO DO DISTRITO 
FEDERAL, REAUZADA EM 10 DE JUNHO DE. 1976, 
DESTINADA A OUVIR A EXPOSIÇÃO DO DR: PAULO 
ARGOLO DA CRUZ RIOS, DIRETOR-PRESIDENTE DA 
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL, QUE SE 

. PUBLICA COM A DEVIDA AUTORJZAÇÃO DO SR. 
PRESIDENTE DA COMISSÃO. 

PRESIDENTE: SENADOR HEITOR DIAS 
V/CE-PRESIDENTE.~ SENADOR ADALBERTO SENA 

Integra do apanhamento taquigráfico da reunião. 
O SR. PRESIDENTE (Heitor Dias) - Srs. Senadores, a 

Comissão do Distrito Federal se reúne mais uma vez, e desta para 
ouvir a palavra do Dr. Paulo Argolo da Cruz Rios, Diretor
Presidente da Fundação Hospitalar de Brasília. Devo dizer que S. S• 
teve uina motivação especial para vir até aqui; ele mesmo 
prontificou-se a estar presente a esta Comissão, para os 
esclarecimentos que se fizerem necessários. 

Mas, S. S• quis dar à sua presença um sentido mais alto, que é o 
que interessa, também, mais diretamente a todos nós, responsáveis 
por esta Comissão: é o de conhecer a situação hospitalar de nossa. 
Capital. Alguns já sabem, e aqui aos que não sabem informo que 
estou preparando um simpósio, um seminãrio, para logo após o 
recesso do Congresso, com assuntos ligados diretamente à dinâmica 
de Brasília. 

Já o meu ilustre antecessor na Presidência, Senador Cattete 
Pinheiro. realizou com grande êxito um seminário, a respeito do 
Plano de Brasília, interessado, como todos nós, em que esta Capital 
tenha a sua vida c seu crescimento dentro das normas criadas pelos 
gênios Oscar Nicmcycr c LCicio Costa. 
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Um dos assuntos serâ, evidentemente, o ela saúde, como serâ o 
de transportes de massa. Mas, hoje, aqui está o Dr. Paulo Rios, a 
quem vou passar a palavra para que S. S• focalize, como lhe 
aprouver, o problema hospitalar de Brasília, o problema de saúde de 
Brasília, que sei está a requerer esforços e dedicação, de que S. S• é 
plenamente capaz. 

Com a palavra o Dr. Paulo Rios. 
O SR. PAULO RIOS- Exmo. Sr. Presidente da Comissão do 

Distrito Federal do Senado, Senador Heitor Dias, Exmo. Sr. Vice
Presidente, Senador Adalberto Sena, Ex mos. ,Srs. ·Senadores, minhas 
Senhoras e meus Senhores. 

Quando observei, Sr. Senador, que medidas administrativas em 
pauta na Fundação Hospitalar do Distrito Federal tinham 
despertado a preocupação desta Comissão, através de 
pronunciamento feito da tribuna do Senado pelo Exmo. Sr. Senador 
Itamar Franco, representante do povo das Minas Gerais, apressei
me em dirigir ofício a V. Ex•, oferecendo-me para aqui comparecer, 
a fim de prestar os esclarecimentos que fossem necessários. 

Em agosto do ano passado, tivemos a oportunidade de 
comparecer à egrégia Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados 
com a mesma finalidade. Desejava aquela Casa do Legislativo, 
através da sua Comissão específica, conhecer o que de fato se 
passava na área da saúde do Distrito Federal e, especificamente, 
aquela ligada à Fundação Hospitalar do Distrito Federal. 
Assumimos esse honroso cargo de Presidente dessa instituição em 
março de 1975, convidado pelo Exmo. Sr. Governador, Engenheiro 
Elmo Serejo de Farias. E, logo após, procurávamos aquela 
autoridade para colocá-lo a par do que de fato se passava. 
Encontramos uma estrutura organizacional implantada há dez ano's: 
um quadro de pessoal aprovado ainda em 1971, o que nos privava, 
de início, de tomar aquelas medidas que são exigidas por todos -
diga-se de passagem - justamente exigidas, exigidas com justiça. 
Mostramos a S. Ex• que, no nosso modo de entender e daquela 
equipe que convocamos para colaborar conosco, fazia-se necessário 
e com a maior urgência um planejamento abrangendo a todas as 
atividades da entidade. 

De fato, Sr. Presidente e Srs. Senadores, partimos para um 
levantamento minucioso de tudo aquilo que a entidade .realiza e deve 
realizar. E, com base nesse levantamento, calcados nesse 
levantamento, realizamos um planejamento que foi aprovado pelo 
nosso Conselho Deliberativo, no mês de janeiro do ano passado, 
juntamente com um quadro de pessoal que implantava, na área de 
recursos humanos, uma nova política. Todavia, por motivos que 
fogem a nossa competência e- porque não dizer - por motivos de 
ordem financeira, esse plano só agora, neste mês de junho, é que vai 
poder começar a ser implantado, porque só agora, a partir do dia 
primeiro passado, ê que conseguimos a aprovação desse trabalho 
que realizamos na área de recursos humanos e que se resume no 
quadro de pessoal da Fundação Hospitalar. 

Paralelamente a esse trabalho, Sr. Presidente, levantamos todas 
as utividudes da área mêdica e cada especialidade de pesquisa como. 
tumbém lcv<mtamos as necessidades físicas dos nossos hospitais. E, 
como disse, puralclamente a esse plano elaboramos um outro que já 
seria, por assim dizer, um plano de ação imediata. Partimos, então, 
pura a recuperuçào das nossas unidades de saúde: quer postos de 
saúde, quer hospitais. Um levantamento de todo nosso parque de 
equipamentos médico-hospitalares, muitos dos quais obsoletos pelo 
tempo de uso e pela pô:ssima conservação. 

Equacionados .esses problemas, iniciamos diversas obras, tendo 
em mira um plano, que enquanto não conseguirmos, realmente, colo
car os nossos hospitais, as nossas unidades de saúde das cidades
satélites em condição de funcionamento, de modo que o cidadão que 
ali habita possa, no seu local, equacionar os seus problemas de 
saúde, não conseguiremos livrar o Plano-Piloto desse congestiona
mento insuportável. Ni!.o podemos, inclusive, preservar os nossos 
hospitais do Plano-Piloto, opções inclusive para casos de saúde nus 
pessoas dus altas autoridudcs do Pais, niio podemos preservar esses 

hospitais para suas reais finalidades, Com base nisso, está sendo 
elaborado pela equipe do Professor Jarbas Carma, em São Paulo, 
um plano para a recuperação total e ampliação do hospital do 
Gama, inaugurado em· 1967 quando aquela cidade-satélite possu{a 
apenas quarenta e cinco mil habitantes e o hospital tinha capacidade 
para sessenta mil. Sabe perfeitamente disso S. Ex• o Sr. Senador 
Cattete Pinheiro que, à época, muito nos honrava na Fundação 
Hospitalar. como de seus conselheiros. Hoje, Sr. Presidente, tem o 
Gama uma população de cento e vinte mil habitantes, c o mesmo 
hospital, e o mesmo quadro clínico e o mesmo quadro de enferma
gem. 

Em ·Taguatinga houve, de fato, uma mudança radical da situa-
ção, com a construção do Hospital Distrital de Taguatinga, sem dú
vida alguma um dos melhores hospitais deste País. Entretanto, 
encontramos o hospital desaparelhado, e ainda assim temos pela 
frente a difícil tarefa de acionarmos 100 leitos daquele hospital, que 
ainda se encontram fechados por deficiência de pessoal, e mais, sem 
um equipamento que é primordial para o diagnóstico complementar, 
o Raio-X. Esse equipamento entrou em funcionamento em outubro 
do ano passado. 

Paralelamente à construção deste hospítal ocorreu uma situa
ção, no Distrito Federal, que não era esperada: foi justamente a 
transposição da célebre invasão do IAPI para a Ceilândia. Então, o 
Hospital de Taguatinga, que se esperava pudesse operar com uma 
folga bastante grande, hoje, também, esse hospital jâ tem problemas 
sérios, uma vez que ao seu encargo ficou o atendimento de cerca de 
duzentas mil pessoas de baixa condição sócio-econômica, que habi
' tam na Ceilândia. 

Paralelamente- e jâ agora na nossa gestão -procuramos pro· 
ver aquela área de um novo nosocômio, motivo de sérias campanhas 
que sofremos de parte da imprensa, foi o Hospital de Pronto
Atendimento Psiquiátrico. Se considerarmos que até então - e essa 
foi a situação que nós encontramos- o nosso paciente psiquiátrico, 
agitado, era recebido em nossos hospitais, sedado, e simplesmente 
era colocado atrás de uma ambulância e encaminhado para o Sanató
rio Espírita de Anápolis, há de convir V. Ex• que alguma medida 
tinhaque ser tomada para que se desse uma assistência ao nosso 
paciente mental, no Distrito Federal, compatível com a dignidade da 
pessoa humana. 

Inauguramos este hospital com a presença de S. Ex• o Sr. 
Senador Adalberto Sena. E conseguimos, sobretudo, que esse hospi
tal ficasse localizado justamente na área onde ocorre 70% das 
demandas dos casos de doenças mentais no Distrito Federal, a área 
da Ceilândia. 

Ao lado disso, projetes estão para serem licitados, objetivando a 
reforma completa do Posto de Saúde da Avenida W f3, objetivando a 
ampliação do Posto de Saúde do Núcleo Bandeirante, objetivando 
colocar em funcionamento os hospitais de Planaltina e de Brazlân
dia, dados como concluídos e que na atual gestão foram gastos dois 
milhões de cruzeiros para que pudessem, de fato, entrar em 
funcionamento, sendo que este funcionamento está, apenas, na 
dependência de conseguirmos colocar em vigor a tabela que se encon
tra no nosso Conselho, em vias de aprovação. Falta de pessoal é o 
que faz com que esses hospitais ainda permaneçam parados. Os 
hospitais eram dados como prontos, mas neles. gastamos dois mi
lhões de cruzeiros porque nem sequer possulam esgoto. 

Ainda nesse setor de obras, elaboramos um planejamento para 
construirmos o parque de armazenamento, manutenção e transpor
tes da Fundação Hospitalar. Sabe o Senador Catette Pinheiro que 
precisamos dar atenção àquilo, Sr. Presidente, que fica justamente 
por detrás do hospital e que ninguêm sabe que existe, porque todo 
mundo só enx~rga o binômio mêdico-paciente, mas ninguém sabe o 
respaldo que é necessário para que esse binômio ppssa funcionar a 
contento. E aquelas mesmas instalações, inauguradas em 1965, ao 
lado do c~mit~rio, por trás do gulpão, onde as Pioneiras Sociais têm 
o s~u serviço funerário, ~ssus instalações são as mesmas, Srs. Senado
res, que p~rmunecem ati: os dias utuuis. Quando se construiu aquilo 
tfnhumos, praticamente, apenas o (9 HDB. 
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Esse planejamento está pronto c deveremos construir quase que 
uma cidade, em terreno da Fundação Hospitalar, no Sctor de lndús· 
tria e Abastecimento, onde estão construidos a nossa farmácia 
central c o nosso almoxarifado central. Com isso, esperamos dar à 
instituição uma relativa auto-suficiência na manutenção de seus pró· 
prios equipamentos médico-hospitalares .. 

Em licitação se encontram as obras de infra-estrutura do 
ljospital Distrital L-2 Sul. Esse hospital, inaugurado cm novembro de 
1966, com 110 leitos, este número foi triplicado para 330 leitos, sem 
que se atentasse para o problema de infra-estrutura do hospital. ; 
Dessa maneira, continua a mesma cozinha, o mesmo refeitório, a 
mesma lavanderia, o mesmo almoxarifado e, ao lado disso, ainda se 
constrói um pavilhão destinado à Pediatria, com capacidade para 60 
leitos. Com o agravamento desta situação, motivado por um aumen· 
to indiscriminado de leitos, viu-se a atual administração forçada a 
mantê-los fechados para evitar o colapso do hospital, e partir então 
para estas obras de infra-estrutura, que estão sendo licitadas, cuja 
abertura de licitação deverá ocorrer no próximo dia 20, para que se 
possa colocar o hospital em pleno funcionamento. 

Quanto ao ')9-HDB, tive a oportunidade de dizer ao Exmo. Sr 
Governador que podíamos presenciar aqui em Brasília um caso sul 
generis: um hospital queimando, com os pacientes Já dentro e nós do 
lado de fora assistindo a uma cena desta natureza. Era caótica a 
situação física desse hospital. Para melhor dizer, não conseguimos 
fazer uma licitação no sentido de colocarmos as coisas nos seus devi
dos lugares, porque nem planta tínhamos; não tínhamos elementos 
para elaborar um edital de licitação e colocarmos o 19-HDB na 
situação em que ele deveria estar. Estamos com uma firma traba
lhando por administração, dentro do 19-HDB, firma esta que venceu 
uma licitação. Toda a rede de esgoto do hospital está danificada, 
assim como a rede elétrica. O aparelho de ar-condicionado - um·· 
equipamento que ocupa espaço superior ao deste auditório - nunca 
funcionou. O pronto-socorro congesto, isto é fato do dia a dia, é um 
dos pratos preferidos pela imprensa. O outro pronto-socorro prestes 
a inaugurar está com uma série de equipamentos, sendo alguns 
importados, está nos trazendo· a maio·r dificuldade, justamente 
porque quando nos coube essa tarefa surgiram medidas do Governo, 
no campo enconômico-financeiro, «riando sérias dificuldades ao 
problema da importação de artigos estrangeiros, com vistas a 
equilibrar a balança de pagamentos do País. . . 

Estamos em grandes obras no Hospital Distrital, e parale
lamente a tudo isto, no que se refere ao parque de equi~amentos 
médico-hospitalares, há uma verdadeira miscelânea, Sr. Presidente, 
criando dificuldades de toda a natureza. E diria - permitam-me 
a expressão - que isso está causando uma situação difícil par~ a 
entidade, difícil de se coordenar; são firmas e mais firmas com 
contratos feitos com a Fundação, cada uma querendo cobrar mais 
caro pela manutenção do seu equipamento. Resolvemos, então 
partir, pelo menos, para a padronização do equipamento pesado. E 
nesse particular estamos com um projeto quase pronto, que a esta 
altura já deveria ter sido encaminhado ao Sr. Governador, para 
tentar financiamento junto ao Sr. Ministro da Saúde, através de 
fundos existentes no Ministério da Saúde para esse fim, ·no sentido de 
equiparmos a rede com material radiológico. Só temos, atualmente,. 
dois hospitais em condições de, realmente, proceder a exames 
radiológicos: é o J9- Hospital Distrital c o outro, é o Hospital de 
Taguatinga, cujo equipamento nós inauguramos em outubro do ano. 
passado. Ao lado disso, estamos instalando, agora, por esses dias 
quatro rins artificiais. Para quem é médico - c entre V. Ex•s há· 
médicos- sabe o valor de um equipamento deste, num sem-número 
de casos, num sem-número de patologias. Há seis anos, Sr. Senador, 
a Fundação Hospitalar não tinha um rim artificial; adquirimos 
quatro, dois para o )9 Hospital Distrital, um para o Hospital de 
Tuguatinga e outro para o Hospital do Gama. 

Na parte de terapia intensiva, possuímos apenas um centro de 
terapia intensiva, com equipamento praticamente obsoleto. Ainda 
outro dia, para salvar uma criança, filha de um colega nosso, - c 

diga-se de passagem, filha do próprio Dirctor do Centro di: Tcrápia 
Intensiva. do Hospital - tivemos que recorrer ao Hospital do 
EMFA. 

Estudamos . o equipamento para terapia intensiva c vamos, 
inclusive, não apenas instalar 18 canais de terapia intensiva no J9 
Hospitill Distrital, que no momento possui apenas 12, como 
também, instalar 6 cm cada um dos outros hospitais, porque não dá 
para se compreender hospitais, realizando cirurgia, processos 
clínicos c cirúrgicos de várias naturezas, sem um centro de terapia 
intensiva. Então, o que vinha ocorrendo na rede é que um paciente 
operado num hospital que não fosse o I HDB; se, por ventura, viesse 
a entrar cm choque c não se conseguisse retirar o P,aciente daquele 
estado, ele teria que ser, nessas condições, removido de ambulância 
para tentar ser salvo no f HDB, pÔr falta de recursos nos outros 
hospitais, por falta de um centro de terapia intensiva que, 
convenhamos, não é coisa das mais caras. 

Na parte de diagnóstico complementar, encontramos, tamoém, 
uma situação bastante difícil: era comum o paciente da Fundação 
Hospitalar, ao receber o pedido de exames complementares de seu 
médico assistente, dirigir-se ao laboratório e ter desprazer de receber, 
naquele pedido, um carimbo de excesso, c ele que fosse procurar que 
insiituição ou quem pudesse lhe atender para realizar aquele exame. 
Resultado: Estamos automatizando dois laboratórios. Parece, 
inclusive - não afirmo - mas há quem diga que foi o maior 
contrato que já se fez hoje, para locação de equipamentos estran
geiros, com finalidade de automatizar laboratórios de análises 
clínicas. O do I Hospital Distrital já está em funcionamento, rea
lizando 24 parâmetros de exames nas áreas de hematologia e de 
bioquímica, em tempo recorde, e já entregando ao médico esses 
resultados impressos e corrigidos. 

Estamos partindo,· portanto, de uma época ultrapassada para 
uma mais atual onde o equipamento pode, realmente, face à moder
na tecnologia, atender com mais segurança e com mais precisão à 
demanda cada vez mais crescente. 

No que se refere à administração central, encontramos a Funda
ção Hospitalar com uma renda própria que não atingia a casa do sete 
milhões de cruzeiros e já fechamos o balanço do ano passado com 
algumas medidas adotadas junto aos nossos órgãos competentes, · 
·com renda já superior a doze milhões de cruzeiros mensais. Todavia, 
ainda continua sendo a nossa grande fonte 'de renda o Governo do. 
Distrito Federal, que contribui com dois terços das despesas da 
institui~9· . . . 

Na área de recursos humanos, considerando a complexidade da 
administração hospitalar, considerando a multipliciaade de fatores, 
de ingerências, de problemas de uma administração complex~, repi
to, como a administração hospitalar, optou a Instituição, optou a 
nossa administração, pelo aceleramento da formação de recursos, 
humanos. A antiga Escola de Auxiliares de Enfermagem,. hoje, 
Escola Técnica de Enfermagem de Brasfiia, pelo novo Regimento·da• 
Entidade passará a se constituir no Centro 'Interescolar de Saúde de 
Brasília, com a finalidade não apenas de formar Auxiliares de 
Enfermagem, que é, realmente, o que ela forma no momento, mas 

:para formar todo o pessoal da área paramédica, problema que a 
cada dia se agrava mais no Pa!s e não sabemos que solução dar, 
porque até o próprio Ministério da Educação, 'a· quem consultamos 
sobre o àssunto, está preocupado e envidando esforços no sentido de 
resolver o problema. 

Nilo se pode, de maneira nenhuma, continuar improvisando 
pessoal de enfermagem, de laboratório, de radiologia, de medicina 
nuclear, não se pode mais continuar improvisando esse pessoal, ele 
tem que estar preparado, tem que estar conscicntizado da tarefa a 
executar. E com a criação do Centro Intcrcscolar de Saúde, cujo 
projeto já está desenvolvido e prestes a ser licitado, para que a 
construção seja iniciada cm terreno próprio da Fundação 
Hospitalar, situado na Asa Norte, acreditamos que possamos, a 
curto e médio prazo, resolver um problema angustiante nilo apenas 
para a nossa instituição, mas para . as instituições congêncrcs do 
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Distrito Federal e de outros Estados, que se interessem pelo ensino 
que for dado pela Fundação Hospitalar, através do seu Centro ln te· 
rescolar de Saúde. 

Ainda nessa área, pela primeira vez se elaborou uma tabela de 
pessoal com salários competitivos. A Fundação estava num ponto de 
formar pessoal e entregá-lo aos demais hospitais, porque não tinha. 
salário para competir, e com níveis promocionais, que também não· 
existiam; quem entrasse hoje na entidade teria as mesmas vantagens 
daqueles que já lá se encontravam, por qualquer tempo que fosse. 

Com uma nomenclatura mais racional e, sobretudo, escoimado 
de categorias profissionais - ai vamos entrar naquele ponto que 
preocupou V. Ex•s - que não se constituem, realmente, nas ativi- . 
dades-fim e nas atividades de apoio da instituição. 

Preocupados, como de fato estamos, em dar, num prazo relati- · 
vamente curto, as soluções que todos esperam, numa área de saúde 
difícil, com a responsabilidade de atender a 800 mil habitantes do 
Distrito Federal, e mais, com uma região geocconômica, cujo limite 
ninguém conhece mais, não podemos nos deter em pequenos problc· 
mas, e devemos enfrentar aq~elcs problemas mais graves, justamente. 
na área médica, com decisão, ·coragem c vontade, realmente, de resol- · 
ver. 

Então, o que fez a Fundação Hospitalar'? Com base na própria: 
legislação vigente, com base no planejamento elaborado, entendeu a 
empresa que determinadas atividade~ al.IÍtiliares seriam melhor 
administraaas pela empres" privada. 

A teoria não é nossa; exaustivos e.studos, durante anos foram 
realizados, se não me engano, pelo -próprio Departamento 
Administrativo po Serviço Público, com a finalidade de aconselhar 
isso ao próprio Governo. 

O próprio Decreto-Lei nv 200, no seu Capítulo III' - Da 
Descentralização, art. 10: · 

"Art. 10. A execução das atívidades da administração 
federal deverá ser amplamente descentralizada. 

§ (v A descentralização será posta em prática em três 
· planos principais ... " 

Vou ler apenas o plano c: 

·"Da administração Federal para ·a órbita privada' 
mediante_ contratos. ou concessões; 

.... §. 7~ . ·p~;; ~~!h~~ ·d~s~~~~~b;~:~~ d~~ ~~;~fa~ ·~~ ~j;~~j~: 
mento, coor~c;__nação, supervisão e controle e com o objetivo 
de impedir o crescimento desmesurado ~a máquinas adminis
trativa, a administração procurará desobrigar da realização 
material·de tarefas. executivas, recorrendo, sempre que possí
vc~ à execução indireta, mediante contrato, desde que exista 
na área iniciativa privada suficientemente desenvolvida e 
~apacitada a_descmpenhar o~ encargos de execuÇão." 

Com base naquele planéjaniento a-que me referi no princípio, 
entendeu a administração que seria muito mais viável alocar empre·: 
sas para a execução dessas atividades auxiliares do que arcar com o: 
ônus dessa execução, quando na realidade a nossa principal tarefa é 
prestar assistência à saúde. Não imaginam os Srs. o irabalho que 
essa área traz.à administração hospitalar, nas atividades de limpeza, 
nutrição e vigilância, que foram justamente as atividades abrangidas 
pela administração. 

Passarei, agora, a mostrar U!IS quadros que trouxe comigo e que 
ajudarão.minha exposição. (Exibe slides.) ' 

Este foi um levantamento dos, custos, que fizemos na área de 
nutrição, tomando como base os nossos gas~os no Hospital Distrital' 
de Taguatinga, no mês de março· passado: A situação de locação de 
serviços de terceiros, na área de nutrição da Fundação Hospitalar 
não é nossa, nós já a encontramos; encontramos serviços de terceiros 
no Primeiro Hospital Distrital, no Hospital Distrital L-2 Sul e no 
Hospital Distrital doGma. Procurando, apenas, expandir esses servi, 
ços pelos demais hospitais c regularizar sitúaçõcs que, para a 
administração, não nos pareciam ser ideais. Então, o que ·ocorria era 

o seguinte: o nosso servidor era colocado à disposição cia.empresa, 
com a Fundação arcando com todos os ônll'l. Na hora em que' se pro
cedia um <encontro de contas entre a empresa e a administraÇão, 
então, nessa oportunidade, a administração era ressarcida dos gastqs 
que havia realizado com esse servidor em mí!têria de salário e encar-. 
gos·sociais. Quer'dizer, era uma situação .inversa. · 

Por outro lad-o, se por qualquer motivo não interessava à empre· 
sa permanecer com um desses servidores, ela pura c simplesmente o
devolvia à Fundação Hospitalar, razão da confusão que se estabeJe-: 
ce,~~; realmente, uma das razões por que se estabeleceu a confusão no. 
nosso quadro de pessoal foi com o problema do deslocamen,lo de'fun~ 

_çõcs, com questões na Justiça do Trabalho. · 

·· ÉntãCY, o que fez'a administráção? Cham.Óu a empresa e infor
mou: doravante, o vinculo cmpregatlcio c com você. Nós vamos inde
nizar o pessoal, vamos dar o aviso prévio e você que os admita. A 
situação será inversa. . ,_. 

N<> tocante a custos; temos, aqui: custos com a mão-de-obra, 
gêneros alimentícios, material de limpeza, etc.' Neste porito, p·odémos 
:informar aos Senhores o seguinte: enquanto a •diária, · pela 
administração direta está saindo ao preçci de. CrS 46,50, p.ela 
administração direta está sain4o ao preço de CrS 44.70. • · . 

Mas, todos os custós da administração direta não e~tllÕlevant~
,dos. Ao lado desses há aquilo que chamamos de. salário indireto.: 
Então, para uma refeição, almoço, que nos custa ei-S t4,43, -e jantar,. 
CrS 14,48, esse servidor paga apenas Cr$ 3,00. A · Fundação 
Hospitalar, conseqUentemente. súplementava camÇrS 11,48, o qu,e 
não está computado nesse levantamento de custos, cómo também
.não estão computados, aí, outros custos: como: licitaçãq' para·· 
aquisição de J,Oaterial, armazenamento désse material. conservação 
desse material, distribuição, controle de consumo. E informo aos 
Senhores que é uma coisa muito séria o desvio desse tipo de ,niaterial. 
numa organização como a Fundação Hospitalar. ~ muito sério esse 
desvio e de difícil àpuração. São célebres processos de apura-ção com
I O centímet'rós de altura, muito p'apel, servidores deslocados para 
constituir essas comissões e, no fim, aquela c~nclusil.o que se espera é 
sempre a mesma: ninguéJií1viu, ninguém sabe. Não há, enfim, u111a· 
definição. Quer dizer, gastou-se .o tempo de servidores e não se tem'· 
uma definição. · 

Não sei se esse quadro serviu para dàr alguma noção aos Sr~.'~ 
Senadores, pois o quadro está muito mal projetado. Apenas o que
quero frisar é qú~ o nosso preço de 46,50 e o da empresa de 44,70, no. 
nosso preço, não estão incluídos esses gastos. Inclusive, esses salá· 
rios indirctos, essa complementaÇão que nós damos, para o almoço e: 
o jantar desse .pessoal~ num valor de. cerca de CrS -I i ,00, não estâ 
computado aí. -

(Mudança de sllde.) 
Limpeza. Q~ándo elaboramos o planejamento do Hospital de. 

Pronto-Atendimento Psiquiátrico, e nos preparamos W~ra inaugurá-; 
lo, resolvemos fazer uma experiência-piloto, com todos os serviço~ 
de vigilância, limpeza e nutrição por conta da empresa Jlrivada. E. 
foram justamente os resultados dessa licitação que fizemos, para 
limpeza, que nos. animou a estender a medida por toda a rede. 
hospitalar. E, já no mês de maio, fizemos uma concorrência_pública 
que teve de ser anulada,•em virtude dos dois concorrentcs,não,.terem 
conseguido a qualificação, um por' falta de apresentação de um 
documento, o outro por outro motivo qualquer; então, eles nil.d 
conseguiram a classificação. Desse modo, permanecemos com os: 
nossos serviços de limpeza, exceto o do""Hospital de''Pronto·At~ndi-: 
mento Psiquiátrico. Quanto a essa quantidade de pessoal de limpeza 
do Hospital de Pronto-Atendimento Psiquiátrico, 40 servidores; total · 
meQ~al de salários: CrS 30. 720,00; total mensal ',de encargos sociais:-· 
21,58%, CrS 6.604,80; total mensal de salários· mais encargos: 
Cr$ 37.321,80; total anual de salários: CrS 399.380,00; total anual 
de encargos: CrS 85.852,40; total anual de salârios mais encargos: 
Cr$ 485.222,40;,. gasto mensal ' com material de consumo: 
CrS 20.575,00. Aliás~ quero informar a V. Ex•s que· a Fundn_ção 
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Hospital.ar gasta, por mês, CrS 500.000,00 com material de consumo 
para limpeza. Esse material é adquirido, cm empresa de governo, na 
SAB, são CrS 500.000,00 mensais. 
· · E, agora que entrei em acordo com a Diretoria da SAB, conse

gui fazer uma compra global, depois de haver padronizado o mate
rial,· inclusive as embalagens que nos interessavam; conseguimos. 
fazer uma compra para seis meses, por cerca de CrS 12.000.000,00 
em virtude de um abatimento que conseguimos no global, mas a 
média, até então, era essa e continua sendo quase a mesma. 

Então, para esse hospital o gasto mensal seria de CrS 20.575,00 
em material de limpeza; gasto anual com .material de consumo, 
CrS 246.900,00; resumo anual: mão-de-obra, CrS 485.222,00; mate
rial, CrS 246.900,00, num total de CrS 732.122,40 que era aquilo 
que a Fundação Hospitalar deveria gastar em um ano par~ a limpeza 
do Hospital Pronto-Atendimento Psiquiátrico. 

Não foi incluída, no custo, a diferença do preço da refeição, 
aquilo que informei aos Senhores, que esse pessoal faz as refeições no 
Hospital - -o almoço e o jantar - pagando apenas CrS 3,00, 
enquanto a Fundação paga à empresa cerca de CrS 14,00. 

Não estão incluídos, aqui: manutenção e depreciação de equipa
mentos, equipamentos mecanizados, que possuímos esse tipo de 
trabalho, como também não está incluído, aqui, uniforme constituí· 
do de botas, macacão e luvas, e mais 20% de insalubridade, que 
. todos eles requerem e nós concedemos. 

Os Senhores viram quanto a instituição gastaria, se administras
se, diretamente, a limpeza desse hospital. 
· Agora, vamos ver o preço que a empresa cobrou mediante licita· 
ção. Limpeza hospitalar, custo. de mão-de-obra e material: 
Cr$ 41.856,91, ~e!Jsalmente, e CrS 502:282,92, anualmente. 

A 'empresa fornece todo o material de limpeza, equfpamento, 
pessoal uniformizado por conta dela, e foi justamente esse resultado 
que nos animou, além do amparo legal' que tínhamos, além de todo 
um planejamento que foi baseado objetivando voltar a Administra· 
ção para essa· ·atividade-fiin, foi esse resultado que nos animou a 
realizar a concorrência que nós anulamós e estamos com outra 
concorrêncià, no mesmo sen.tido, mas aguardávamos, e sou honesto 
em dizê-lo ao Senado, para não parécer, inclusive, que estava haven
do; de nossa parte, uma atitude acintosa em tomarmos ·uma provi
dência desse tipo de comparecermos a esta egrégia Comissão. 

(Mudança desllde.) 
Finalmente, este quadro' diz respeito às demissões. Na parte de 

vigilância tínhamos 71 servidores, sendo que 10 nós aproveitamos, 
permanecendo no quadro 16, pois evitamos demitir determinados 
servidores que já estavam, hã vários anos, na instituição; então 
demitimos 45, na parte de vigilância. 

. ~a:part~ de nutrição, tínhamos 204 servidores; redistribuímo~ e· 
reclassificamos I O, permanecem no quadro 93, porque todos os . 
postos de saúde continuam com copeiros e garçons da Fundação~ 
Hospitalar, porque o posto de saúde não tem motivo de entregar, a 
uma empresa privada, essa parte do posto de saúde, que funcioná 
durante o dia; é o célebre cafezinho e água gelada, porque não tem 
oJtrà coisa; e demitim'os 101, dos quais 39 foram readmitidos pelas 
empresas. E vou ler a carta das empresas, para que V. Ex•s tomem 
conhecimento. 

Na parte da limpeza continuamos no mesmo: temos 678 serven
tes e permanecemos com o mesmo número, porque anulamos a 
concorrência e surgiu todo esse problema, em torno do assunto, e 
'estamos na mesma situação, ainda não realizamos outra 
concorrência. 

Relativamente às cartas, tenho aqui - e ni!o mandei tirar cópia 
para passar a V. Ex•- uma carta da SANOLE, a empresa que ga· 
nhou a concorrência para fornecimento de alimentação à Fundação 
Hospitalar. Essa concorrência não foi realizada em nossa _adminis
tração, essa situação nós já a encontramos, apenas estamos regula
rizando-a e expandindo-a, porque .nilo nos interessa de. maneira ne· 

· nhuma.ndministrar diretamente a alimentação de determinados hos· 

pitais e entregar a empresa privada a outros. Ou administramos 
diretamente tudo ou entregamos à empresa privada essas atividades 
auxiliares. 

Então, a SANOLE, no dia 27 de maio, mandou-nos uma carta, 
que diz o seguinte: 

"Pela presente apresentamos a V. S• uma relação nomi
nal dos funcionários desta Fundação, que nos procuraram 
para serem admitidos em nossa-empresa." 

Essa relação nominal é de 39 pessoas; então das 101, na rea
lidade, se daí para cã outras não procuraram a empresa, fora só estão 
62. 

"Esclarecemos a V. S• que todos os funcionários do Serviço 
de Jltiutrição, que estão de aviso prévio até 30 próximo, ou se
ja, até 30 de maio, por esta Fundação, foram convidados 
para trabalhar em nossa empresa. Porém, somente os acima 
discriminados aceitaram o nosso convite." · · 

Estes serão admitidos· no dia 31 deste mês. · 

"Nesta oportunidade reiteramos, então, nossa estima e 
distinta consideração." 

Isto na parte de nutrição. 
A Confederal, que ganhou a concorrência do Hospital de 

Pronto-Atendimento Psiquiátrico, onde nós não tínhamos serventes 
- e até agora não admitimos nenhum servente, era um hospital que 
estava fechado, recuperamos e inauguramos um Hospital de Pronto
A_tendimento Psiquiátrico- escreveu a s~guinte carta: 

"Permitimo-nos voltar à presença de V. S•- essa carta 
é datada de 28 de maio - a fim de comunicar que em atendi
mento à recomendação que nos foi feita em 14 de março pre
térito, por ocasião da assinatura do contrato firmado entre 
essa empresa e nossa empresa, com vigência a partir de )9 do 
corrente mês - ou seja, 19 de maio - vínhamos admitindo 
todos os ex-funcionários que aí prestavam seus serviços, no 
setor de vigilância, desde que atendam as exigências legais 
impostas para o exercício dessa função. 

Cabe ainda ressaltar que o' aproveitamento conseqUente 
de tais servidores lhes permitirão, de imediato, sensível me
lhoria salarial, além do beneficio de adquirirem conheci
mento teórico e prático para o desempenho de suas tarefas, 
assegurando-lhes sem dúvida alguma, melhores perspectivas · 

. pecuniárias a curto prazo dentro de nossa firma. 
Assim, na segurança de estarmos atendendo o objetivo 

expresso dessa instituição, no que concerne, também, ao me
lhor desempenho dos serviços por nós recentemente 
iniciados, aproveitamos a oportunidade ... " 

Ao lado de tudo isso, e V. Ex•s hão de convir que realmente 
uma série de custos poderiam ter sido lançados sobre isso que 
apresentamos, para dar, digamos assim, mais ênfase à medida, pois 
ao 111do de tudo isso há a vantagem de passarmos a trabalhar sobre 
custos diretos ao invés de custos indiretos, numa empresa que apesar 
do seu volumoso orçamento, de seus recursos, tem problemas muito 
sérios, inclusive de incapacidade de gastar esses recursos em virtude 
das suas deficiências de recursos. humanos, que é o que estamos 
procurando corrigir, com o planejamento que elaboramos e com o' 
quadro do pessoal que deverá entrar em vigor a partir do dia )9 deste• 
mês. 

- Não escrevi nada para trazer para os Srs., vim apenas para 
expor aquilo que me pareceu razoável. Evidentemente, uma reunião 
desse porte, que não é secreta e onde, inclusive, nilo se pode entrar 
em determinados detalhes, mas estou à disposição dos senhores para 
toda e qualquer pergunta a respeito da Fundação Hospitalar, ou po
derei, inclusive, continuar a minha explanação em algum ponto que, 
porventura, V. Ex•s achem importante uma explicação. 

Não sei se o Sr. Presidente está de acordo. 
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O SR. PRESIDENTE (Heitor Dias)- De acordo com a praxe, 
o expositor faz o relato e os Parlamentares, sejam da Câmara ou do 
Senado, arguem sobre assuntos da exposição ou mesmo assuntos 
não ventilados mas ligados ao problema em tela. 

O SR. SALDANHA DERZI- Peço a palavra, pela ordem, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Heitor Dias)'- Com a palavra o nobre 
Senador Saldanha Derzi. 

O SR. SALDANHA DERZI - No caso de haver necessidade 
de uma reunião secreta, para assuntos que V. S• assim juigar necessá· 
rio, no final desta reunião poderíamos transformá-la em secreta. 

O SR. PRESIDENTE (Heitor Dias)- De acordo, Senador. 
Tem a palavra o nobre Senador Cattete Pinheiro, de acordo 

com a ordem de inscrição. 

O SR. CA TTETE PINHEIRO ~ Sr. Presidente, conheço a 
capacidade e a dignidade profissional do Dr. Paulo Rios; não 
surpreendeu-me, portanto, a clareza da exposição de S. S•, com 
relação aos problemas da Fundação Hospitalar do Distrito Federal. 

Mas, vai permitir-me o eminente colega discordar no que 
concerne aos motivos alegados para que se volte, neste País, a uma 
fonte de escândalos que ocorreu na administração Juscelino 
Kubitschek, com a falada alimentação preparada para os hospitais 
mantidos pelo Ministério da Saúde. 

Ouvi, com certa amargura, o Dr. Paulo Rios, com toda a sua 
franqueza, apresentar motivos para que se voltasse a cogitar 
entregar, à chamada empresa particular, a alimentação nos hos· 
pitais. Disse S. S•: problemas de licitação, problemas de armaze· 
namento, problema de distribuição, controle de consumo, desonesti· 
dade nesse controle, desvió de material, inquéritos feitos redundando 
em nada, porque não se ouve, de quem quer que seja, quem viu, 
quem foi ou quem não foi. Tudo isso parece:me que significa, tão· 
somente, falta da administração pública no cumprimento das obriga· 
ções referidas. 

De outro lado, o que tenho podido ver, nas chamadas empresas 
de prestação de serviços, é um alto custo que não justifica essa trans· 
ferência de encargos pela administração pública. 

Por outro lado, disse ainda S. S•; na administração direta custa 
CrS 46,50 a alimentação, na administração indireta Cr$ 44,77. 
Alega, mais, que o funcionário que recebia alimentação no Hospital 
pagava Cr$ 3,00 e o excedente era pago pela Fundação Hospitalar. 

Tudo isso, entendo, não são razões dentro dos critérios, pelo me· 
nos, que posso avaliar aceitáveis, para que se volte - repito - a 
uma fonte de escândalo que, na administração Juscelino Kubitschek, 
deu motivo a comissões de inquérito no Ministério da Saúde, e que, 
na minha rápida passagem por aquela Pasta, no Governo do Presi· 
dente Jânio Quadros, tive a amargura de completar, ·vendo 
demonstrado que a empresa, naquela altura tendo contrato seme· 
lhante, estava explorando Governo e doente, fornecendo alimenta· 
ção de má qualidade por custos muito maiores do que aqueles que o 
Ministério, depois que cancelamos o contrato, voltou a assegurar 
. nos seus hospitais. 

Respeito a decisão da Fun.dação Hospitalar, em voltar a esse sis· 
! tema. Quero, no entanto, por um dever de consciência, deixar este 
comentário para dizer que a exposição de S. S•, quanto a esses 
aspectos, não me convenceu, e não me convenceu, principalmente, 
porque vivi, como Ministro da Saúde, experiência semelhante, e tudo 
que o inquérito, naquela altura feito, demonstrou foi somente des· 
vantagens mui to sérias c()m relação ao sistema. · 

Perguntaria ao Dr. Paulo Rios: O pessoal que trabalha, nos 
diversos setores do Hospital, e que está de plantão, como é alimen· 
tado? Recebe ou não alimentação? 

Segundo; Quem paga o combustível usado para o preparo des· 
ses alimentos, se~ que eles silo feitos nas cozinhas dos próprios hospi· 
tais? Quem adquire utensllios e outros elementos necess{lrios para 
esse trabalho? 

Ainda mais. S. S• mencionou servidores colocados à disposição 
das empresas contratantes, e depois mostrou que alguns tinham sido 
definitivamente transferidos para a responsabilidade das empresas, 
outros tinham sido demitidos e outros tinham sido remanejados para 
outras posições. Esse aspecto, a meu ver, não é o principal, o essen· 
cial é saber se a alimentação fornecida aos doentes nos hospitais do 
Distrito Federal continuará a corresponder às exigências e de ordem 
médica, se as dietas prescritas poderão ser realmente atendidas. A 
alimentação, no meu entender - e neste ponto me parece que não 
compreendi bem a exposição de S. S• - é fundamental, é também 

·terapêutica, não sendo portanto um acessório, porque um doente 
mal alimentado não recebe os cuidados cjue deve ter. S. S• sabe que . 
elevado percentual de doentes da área psiquiátrica, que vão para os 
hospitais, oriundos da Ceilândia, se formos pesquisar chegaremos à 
conclusão de que muitas das crises apresentadas decorrem; prin· 
cipalmente, de fome. 

Então, meu eminente e prezado colega, Dr. Paulo Rios, com to-1 
do o respeito e admiração que tenho, por V. S•, julguei não dever 
silenciar neste momento, principalmente corno uma advertência a 
S. S• no seu idealismo e na sua luta que me merece todo o respeito. 

O SR. PAULO' RIOS ....., Muito obrigado a V. Ex•; Senador 
·Cattete Pinheiro. 

Eu, realmente, não conheço como V. Ex•- que esteve à frente 
do Ministério da Saúde, e a quem tive a honra de servir anonimamen· 
te, porque sou funcionário do Ministério da Saúde- não conheço o 
que se passou no Governo do Presidente Juscelino Kubitschek com 
·respeito à contratação.de empresas para fornecimento de al_imenta· 
.ção aos hospitais. Disse, na minha explanação, que foi uma situação 
encontrada na Fundação Hospitalar e, também, se não tivesse sido 
·encontrada eu, provavelmente, optaria por ela. 

O pessoal de plantão recebe alimentação da empresa. A empresa 
prepara a alimentação utilizando-se das cozinhas dos nossqs hospi· 
tais, dos utensnios, do combustível e do vapor, razão por que, nos 
gastos da administração direta, não incluímos isto, porque nós gas· 
tá vamos isso e continuamos gastando. 

O SR. C~ TTETE PINHEIRO - Aumentando o lucro da 
empresa, portanto. 

O SR. PAULO RIOS- Se as dietas prescritas continuam a ser 
cumpridas eu respondo afirmativamente. E informo a V. Ex• que a 
mecânica, nesse particular, vem sendo desenvolvida da seguinte 
forma: hã um corpo de auxiliares de nutrição que levantam t.odas as. 
dietas prescritas, prontuário por prontuário, em cada posto de enfer· 
magem. Feito o mapa com· o nome do paciente, o seu número de re· 
gistro e a dieta prescrita, esse mapa é encaminhado à nutricionista da 
.Fundação Hospitalar, que é, digamos assim, a nossa principal fiscal 
junto à empresa. Essa nutricionista, depois de fazer o resumo desse 
·mapa, entrega-o à empresa até às 10 horas e 30 minutos: Quando a 
·empresa, através dos caminhos que levam à alimentação, começa a 
distribui-lo pelas enfermarias, essa auxiliar de enfermagem é obri·. 
gada a estar presente e conferir as dietas que foram, realmente, solici
tadas para aqueles pacientes de suas âreas. 

1:: dessa maneira que vem sendo executado o trabalho. 

Não sei se satisfiz a pergunta do Senador. 

O SR. CA TTETE PINHEIRO- Sr. Presidente, permite· me no· 
va intervenção? · 

O SR. PRESIDENTE (Heitor Dias)- Pois não. 

O SR. CA TTETE PINHEIRO -I:: a penas para desejar ao Dr. 
Paulo Rios pleno êxito, e que as suas afirmativas se tornem realidade 
nos hospitais de Brasília. Isto comprovado, começarei a reexaminar 
o ponto de vista aqui expresso. 

O SR. PRESIDENTE (H'ciior Dias) - Tem a palavra o nobre 
Senador Hclvidio Nunes. 
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O SR. HELVfDIO NUNES- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
Dr. Paulo Rios: 

Não vou fazer uma interpelação, mas apenas uma pergunta. Às 
vezes, gosto de detalhes, sobretudo quando os julgo importantes. 
V. S• deixou muita coisa implícita na sua exposição. V. S• afir· 
mou que o principal Hospital do Distrito Federal não tinha sequer 
planta. V.· S• fez, também, referência especial às exigênCias relativas 
à terapia, que rião eram prestadas convenientemente. V. S• 
fez, também, uma referência especial à insuficiência do tratamento 
radiológico. V. S• afirmou a baixa renda do sistema hospitalar. 
V. S• afirmou precárias e insuficientes as instalações físicas. Por 
outro lado, todos sabemos que a meta do Governo é o homem. Mas, 
ao lado dessa meta, precisamos também levar em consideração a fa· 
libilidade humana, e, nas várias experiências que já tive na adminis· 
tração, acho que o importante não é o homem, mas os homens, 
porque os interesses da coletividade devem, necessariamente, prevale· 
cer sobre os interesses particulares e individuais. 

Então, a minha pergunta, depois de procurar sintétizar, ou de re· 
petir algumas afirmações feitas por V. S•, é a seguinte: ao assumir as. 
atuais responsabilidades que v. s• desempenha, a situação mé· 
dico·hospitalár do Distrito Federal era de verdadeiro caos? 

O SR. PAULO RIOS- Não digo a V. Ex• que era uma situa
cão de verdadeiro caos, porque não sei, mas o significado desta pala
vra caos é muito sério. 

O SR. HELVIDIO! NUNES - Eu pediria a V. S• que a trans· 
formasse numa palavra mais amena, calamidade. 

O SR. PAULO RIOS- Entre caos e calam.idade, Senador, fico 
sem saber por qual delas eu optaria. Posso dizer a V. Ex• que a situa
cão era bastante difícil. Pela primeira vez, vejo-me na contingência 
de comparecer a Comissões de Legislativo, representadas por ho· 
mens que chegam aqui, através de um yoto direto, porque ninguém 
vota em quem não merece ser votado. Então, acho que ninguém 
pode cometer a ingenuidade de chegar numa Comissão dessa ou na 
Comissão de Saúde da Câmara, onde tive a honra de estar; pensando 
que encontrará uma brincadeira; é coisa muito séria uma Comissão 
dessa. Realmente, as perguntas são também muito. sérias, como essa 
que V. Ex• termina de fazer. Mas, repito que nem me pego na 
·palavra caos, nem na palavra calamidade. Mas, reitero o que disse 
que era realmente uma situação dificil. E uma,situação ·que eu não 
apenas digo aqui nesta egrégia Comissão, mas tenho a honra de 
convidar a Comissão para, quando ela assim desejar, percorrermos 
os nossos hospitais, os nossos postos de .saúde, almoçarmos, jantar
mos no hospital, irmos à noite, quando, à hora e de que forma a 
Comissão assim desejar. Seja a Comissão completa, seja o Exm9 Sr. 
Presidente, seja o Senador que assim o desejar, isto será uma hon'ra 
para nós, porque nem sempre as palavras, por mais medidas e pesa
das que elas sejam, nem sempre se tem condição de espelhar a realida
de dos fatos. Mas, é uma situação séria e vexatória, se considerarmos 
que estamos trabalhando na Capital do País, onde se reúne o que há 
de principal na elite brasileira, através dos três poderes, o poder que 
V. Ex•s representam, que é o Poder Legislativo, o Poder Judiciário 
e o Poder Executivo. E tive oportunidade, também, no transcurso da 
. minha palestra, de citar que o nosso primeiro Hospital Distrital é 
primeira opção para casos de urgência na figura dos' homens impor· 
tantes do nosso País, da nossa República, entre os quais estã()· 
incluídos V. Ex•s Isso nos dá ainda mais responsabilidade pela 
tarefa que temos pela frente, pelo trabalho que temos de enfrentar. 
Pode V. Ex• ter a certeza- e eu estou pronto para lhe dar ln loco
de que é uma situação, realmente, difícil. Mas, está sendo controlada 
e as soluções já estão devidamente equacionadas, e se muita coisa, 
ainda, não podemos mostrar, para atender às naturais e justas 
revindicações da população, a que somos obrigados a servir, é por
que, conforme, tambi:m, disse aqui na minha explanação, motivos 
alheios a nossa vontade não nos permitiram. 

O SR. PRESIDENTE (Heitor Dias) - Senador Helvldio Nu· 
nes, alguma pergunta a mais? 

O SR. HELVfDIO NUNES- Estou satisfeito, Sr. Presidente.: 

Tem a palavra o nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, Senador Heitor 
Dias, Dr. Paulo Rios, V. Ex• na sua explanação se referiu a um pro
blema pequeno que obrigasse, praticamente, um Diretor-Presidente 
da Fundação Hospitalar a estar aqui falando ao Senado Federal. 

Veja V. S• que após a sua explanção eu perdi a ordenação lógi- . 
ca que teria para inquiri-lo, respeitosamente, para que quase soli
citar, neste instante, face ao quadro que V. S• pintou da incápaci· 
dade hospitalar do Distrito Federal atender à demanda constante as
sistencial da nossa Capital de quase, sugerir - e é possível que sugira 
no final da minha fala ao Presidente da Comissão do Distrito Fe
deral, que esta Comissão proceda a uma rigorosa inspeção e a uma 
rigorosa análise daquilo que se passa no setor de saúde pública do 
Distrito Federal. A experiência e a sensibilidade do Senador Cattete 
Pinheiro, quando S. Ex• disse que, com certa amargura, ouviu a fala 
de V. S•, eu que não sou médico, que cheguei aqui há apenas cerca 
de um a·no e meio, por decorrência de um mandato do meu Estado 
de Minas Gerais, tenho, neste instante Dr. Paulo Rios, uma tristeza 
imensa em ver aqui, na Capital Federal, aos olhos dos mais altos 
escalões do Governo da República,· faça-se aquilo o que o Senador 
Cattete Pinheiro falou ainda agora, "a falência da administração 
pública do Distrito Federal". 

O SR. CA TTETE PINHEIRO- Peço a V. Ex• permissão para 
uma retificação. Não falei em falência da administração pública do 
Distrito F ederÍII, faiei que quando é confessado que inquéritos con
duzem a nada, isso repre'sentaria falência da administração públi
ca, não disse do Distrito Federal, porque, neste momento, faço ques· 
tão de fazer justiça ao Governo Elmo Farias, um Governo respeitá· 
vel que está conduzindo; realmente, a administração do Distrito Fe· 
deral por caminhos, pelo menos, os mais louváveis, se não os mais 
perfeitos. Permita-me Senador Itamar Franco esta retificação, 
porque ela é de justiça. E o sentido que dei a minha expressão foi 
esta, quando o Dr. 'Paulo Rios afirmou que os inquéritos da Funda
ção conduziam a nada. Neste caso há falência da administração 
pública. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Falência da administração públi· 
ca no setor por mim abordado, neste instante, que se refere, especifi· 
camente, à Fundação Hospitalar. 

O ~R. CA TTETE PINHEIRO - V. Ex• afirmou no Distritc 
Fed.eral, e não é assim. 

O SR. ITAMAR FRANCO- A Fundação Hospitalar perten
ce ao Distrito Federal. Mas, de qualquer forma, em atenção a V. Ex• 
e com o respeito que lhe tenho, digo a falência da Fundação Hospi
'talar. 

Mas, Dr. Paulo Rios, vou então, no final, pedir ao Sr. Presi· 
dente da Comissão que faça a conscientização do problema levanta· 
do pelo Dr. Paulo Rios. E V. Ex•, Sr. Presidente, proceda, através 
desta Comissão, a uma análise profunda do que se passa, realmen't~, 
no setor de sallde pública do Distrito Federal. 

Agora, vou iniciar, se V. S• me permite, algumas perguntas, 
algumas das quais, por certo V. S• já se referiu na sua explanação, 

1 
mas eu gostaria de voltar ao assunto, porque foram rapidamente 
expostas. 

Quais os serviços que a Fundação pretende entregar à explora• 
ção de terceiros? 

O SR. PAULO RIOS- Nutrição, que já encontramos entregue 
a serviços de terceiros, em parte, apenas estendemos a alguns hospi
tais em que faltavm esses serviços, eles estavam ainda em administra· 
ção direta. Limpeza e vigilância, este último jâ entregue a serviços de 
terceiros. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Houve concorrência pública? 

O SR. PAULO RIOS- Sim Ex•, na parte de. vigilância, na par~ 
te de limpeza e na parte de nutrição, sendo que na parte de nutrição 

:\. 
I , 
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já encontramos a concorrência pronta, já encontramos a firma agin
do na Fundação Hospitalar. Esta expansão, este aditivo ao contrato 
então existente, no valor de 25% do seu valor global, foi levado ao 
Conselho Deliberativo da entidade, com uma exposição de motivos, 
que o atendeu e o aprovou, homologou a nossa proposição. No 
tocante à limpeza, foi realizada uma concorrência, que anulamos, de
pois, em virtude, dos concorrentes terem faltado com alguma exigên
'cia do edital. 

O SR. ITAMAR FRANCO - O Sr. Secretário de Saúde ê 
Presidente do Conselho Deliberativo? 

O SR. PAULO RIOS- Exato. 

O SR. ITAMAR FRANCO - O Sr. Secretário de Saúde foi 
ouvido sobre os problemas dessas demissões? 

O SR. PAULO RIOS- Não, não foi ouvido. 

O SR. ITAMAR FRANCO- O problema foi levado ao Conse-
lho Deliberativo da Fundação? 

O SR. PAULO RIOS- Sim, no que toca à nutrição. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Apenas no caso da nutrição? 

O SR. PAULO RIOS - Sim, porque no caso da limpeza a 
'concorrência foi anulada. Então, se foi anulada não havia por quê. 

O SR. ITAMAR FRANCO- No caso da nutrição sim? 

O SR. PAULO RIOS..,.... No caso da nutrição, sim; E, quanto 
ao nosso plano, de entregar essas atividades auxiliares a serviço de 
terceiros, o Conselho tinha conhecimento, conhecimento da inten
ção, o assunto não foi levado ao Conselho - digamos assim - com 
pormenores, com minúcias, apenas o Conselho tomou conhecimen
to, através do nosso plano de trabalho, que essas atividades nós dese
jávamos entregar a serviços de terceiros, sendo que a nutrição já esta
va entregue, nós apenas expandimos. E a vigilância, nós, realmente, 
entregamos a serviço de terceiros. E a limpeza, conforme já informei 
a V. Ex•, a concorrência foi anulada. 

O SR. !T AMAR FRANCO- Entre as competências do Conse
,lho Deliberativo, não consta aquela de aprovar normas e prestação 
de serviços? 

O SR. PAULO RIOS- Exatamente. 

O SR. ITAMAR FRANCO - O Conselho Deliberativo ainda 
não é presidido pelo Secretário de Saúde. 

O SR. PAULO RIOS- Pelo Secretário de Saúde. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Então, S. S• tomou conhecimen
to, pelo menos no setor de nutrição. 

O SR. PAULO RIOS -Sim, exatam:nte, tomou conhecimen
to, inclusive ele já encontrou esta situação no setor de nutrição. E na 
administração dele a primeira concorrência nesse sentido foi reali
zada em 1973, na gestão do Secretário Álvaro José de Pinho Simões, 
e uma segunda concorrência, que já expandia esses serviços, foi reali
zado na gestão do atual Secretário. Foi dessa concorrência que nos 
aproveitamos para levar o assunto ao Conselho, solicitando a expan
são para os outros hospitais, que ainda não estavam atingidos pela 
medida. 

O SR. ITAMAR FRANCO- V. S• disse que os hospitais de 
Brazlândia e de Planaltina ainda não estão funcionando por falta de 
·pessoal, e se eu não entendi diferente, V. S• alegava que isso estava 
dependendo de uma aprovação do Conselho Deliberativo. 

O SR. PAULO RIOS - Informei, a respeito dos hospitais de 
Planaltina e Brazlândia, o seguinte: que esses hospitais, que nós 
encontramos como hospitais já concluídos, nos levaram a inves
timentos na ordem de 2 milhões de cruzeiros, porque inclusive nem 
sequer possuem esgotos. Tivemos que investir nesses hospitais 2 mi
lhões de cruzeiros e depois de prepará-los, fisicamente, nos vimos às 

voltas com o novo quadro de pessoal da Fundação Hospitalar, 
aprovado pelo Governo, mais precisamente pela Comissão de Clas
sificação e Acumulação de Cargos, da Secretaria de Administração, 
no dia 26 de janeiro deste ano, mas que, infelizmente, não pôde en

'trar em execução juntamente com todo o planejamento que havia
mos elaborado - uma coisa estava na dependência da outra - em 
virtude da falta de recursos para essa área de pessoal. Então, só 
agora, a partir de 19 de junho, é que esse quadro vai entrar em vigor, 
e esperamos, conseqüentemente, dentro de 30, 40 ou 60 dias colocar
mos esses hospitais em funcionamento, tendo em vista ser necessário 

'que se proceda ao recrutamento de pessoal para poder preencher os 
quadros desses hospitais. 

Para V. Ex• ter )Jma idéia da nossa deficiência nessa área de re
c~rsos humanos, a Fundação Hospitalar, com essa tabela 
dimensionada, de acordo com suas necessidades, está a necessitar de 
mais 300 médicos, de mais cerca de 700 auxiliares de enfermagem. 
Isso para citar apenas pessoal da área médica. V. Ex• não é capaz-de 
avaliar o número de servidores que .estamos perdendo, nesses últimos 
meses, em virtude de não podermos pagar salários que nos permitam 
competir no próprio mercado do ·Governo. Temos perdido esses 
servidores para órgãos do próprio Governo. Ainda no ano' passado, 
só no Departamento Económico-Financeiro perdemos, de vez, 16 
técnicos de Contabilidade, que fizeram um concurso - se não me 
falha a memória - para o DASP e saíram da Fundação 
Hospitalar, onde percebiam- se não me falha a memória, também 
- CrS 1.400,00 para ganhar Cr$ 2.500,00. Quer dizer, era essa a 
nossa situação. Nós vínhamos assinando, por día, nobre Senador, 
cerca de to rescisões de contrato, a pedido. Em todas as áreas, com 
exceção, evidentemente, do médico que, na Fundação Hospitalar, 
·ainda, conseguia ter uma remuneração razóavel. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Quanto gasta o Governo do 
Distrito Federal no seu setor de Saúde? 

O SR. PAULO RIOS- Para o corrente exercício cerca de 400 
milhões de cruzeiros porque ele é um responsável direto, em virtude 
da empresa não ter condições, realmente, de se manter, é 
responsável, repito, por todo o pagamento do pessoal e dos encargos 
sociais advindes da rede hospitalar. 

Então, com a aprovação dessa tabela, essa despesa vai atingir 
cerca de 400 milhões de cruzeiros, sendo 276 milhões para 
pagamento de salários e cerca de 90 a I 00 milhões de cruzeiros de 
encargos sociais. Isso dará um total de 370 ou 375 milhões de 
cruzeiros para uma instituição, cujo orçamento está previsto, neste 
ano de 1976, em cerca de 600 milhões, porque temos uma receita 
própria auferida dos convênios que mantemos, com a Previdência 
Social. 

O SR. ITAMAR FRANCO - V. S• se referiu a que, 
praticamente, 2/3 da receita são provenientes do Governo! 

O SR. PAULO RIOS- Exatamente. 

O SR. ITAMAR FRANCO - lsso corresponderia, então, a 

1mais de 17% do orçamento do Distrito Federal! 

O SR. PAULO RIOS - Exatamente. O grande peso no 
orçamento do Distrito Federal é a Saúde c a Educação. 

O SR. ITAMAR FRANCO- V. S• se referiu, também, ao 
novo pronto-socorro, se assim podemos denominá-lo. Tive 
oportunidade, há alguns meses atrâs, em companhia do nobre 
Senador Lázaro Barboza, de visitar o Hospital ·Distrital, e lá se 
passou um caso que vou permitir ao Senador Lázaro. Barboza relatar 
a V. S• Mas, com relação ao novo pronto-socorro perguntaria o 
seguinte: se o prédio já está pronto, caso contrârio, quando ficarâ 
concluído. São as duas primeiras perguntas neste setor. 

O SR. PAULO RJOS- Se já está pronto ou quando vai ficar 
pronto? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Ou quando fica pronto? 

I 

I 

I 
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O SR. PAULO RIOS- Quando nós assumimos a Presidência 
da Fundação Hospitalar encontramos um plano ... 

O SR. ITAMAR FRANCO- V, St poderia me dar a data, por 
favor, de quando assumiu? 

O SR. PAULO RIOS - Foi em março de 1975, há um ano e 
três meses. 

Como dizia, encontramos um plano que previa esse pronto· 
socorro como um hospital independente. Esse plano, depois de 
exaustivos estudos que mantivemos com nossa equipe, resolvemos 
alterá-lo, porque, inclusive, a nós parecia que isto feria as normas 
mais comczinhas' em matéria de administração de Sa6de. Entedemos 
que esse pronto-socorro nada .. mais é do que um serviço de 
·,:l(lcrgência do 19 Hospital Distrital de Brasflia. Ao· invés de criarmos 
duas administrações optamos, apenas, por uma, Onica; optamos por 
Atividades de Apoio Onicas, uma lavanderia, um Serviço de 
Nutrição, um Serviço de Limpeza, uma Dircção, com economia, 
evideptemente, para a Administração. Inclusive - o Senador 
Cattete Pinheiro poderá confirmàr ou não - há recomendação da 
Organização Mundial de Sa6de no sentido de que se evite, tanto 
quanto possível, a multiplicação de órgãos dessa natureza, cada um 
com vida própria, quando o que se preconiza mais, atualmente, são 
os hospitais gerais. . 

O SR. lT AMAR FRANCO - Esse prédio já estava concluído 
há quanto tempo, por favor? 

O SR. PAULO RIOS- Esse prédio estava concluído há cerca 
de um ano. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Antes de V. St assumir a 
Fundação? 

O SR. PAULO-RIOS- Não. Quando assúmi ainda encontr.c~o 
prédio em obras finais. Tivemos que promover a aquisição de grande 
parte dos equipamentos - alguns inclusive scpdo importados -
·porque o que encontramos em matéria de equipamentos foi apena~ 
mobiliário, grande parte do mobiliário e ue utensílios, 
eletrodomésticos, reformulamos o plano c estamos com o hospital 
ag~ardando mais alguns materiais da maior importância para ser' 
inaugurado. O que não é fácil, em inauguração de um hospital, e isto 

·fizemos ver ao Sr. Governador; é muito fácil construir, e. se quiser 
vamos inaugurar, mas.dal a funcionar bem a diferença é grande. De 
modo que não posso, assim, dizer a V, Ex•, de pronto, quando esse 
prédio será, de fato, inaugurado, porque, inclusive, ainda estamos 
fazendo licitações para a aquisição de materiais e estamos 
aguardando material que está sendo importado, ainda com alguns 
processos pendentes na CACEX. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Antes de outras perguntas, 
evidentemente, quero deixar bem claro que eu tenho o maior respeito 
por . sua pessoa, não lhe conheço, estou conhecendo-o agora. A 
pergunta, naturalmente,, não lhe dirá muito respeito, mas V. S• só 
fala em muito planejamcnto, velocidade, desburocratização. Pelo 
menos, cm alguma's reportagens, tive oportunidade de ver expressões 
de V. S• e, evidentemente, n~~dministração p6blica devemos 
concordar em que elas sejam dadas. 

Então, cu perguntaria a V. S•, como médico,· conhecedor 
profundo dos problemas do Distrito Federal, não lhe pareceria que 
um prédio, praticamente pronto, quando V. S• assumiu, com a 
demanda tcrrlvcl que hã aqui, confessado por v. s•, não tenha 
·faltado planejamento anterior c agora, também, uma aceleração 
para que esse prédio pudesse, realmente, servir ao Distrito Federal? 
Não acha V. S• que há ar uma falha muito grande nesse sctor? 

O SR. PAULO RIOS - Acho, c isso é, realmente, um ponto 
~uc muito nos angustia; mas, terminei de me referir hã pouco sobre 
problemas que já deviam estar solucionados hã seis meses, c volto a 
referir o problema dos recursos humanos, que são _de capi~al 
iinpor\âpclll na • 'sl'l! !lti~dc; .a!tlll\: 4o; lllllis, a .despeito de toQo 

. pr~rtsso tc:Cnológico, o homem e imprcscindlvel na área· da sa611c, 
com a tabela . que possu!mos que não nos permitia fazer funcionar 
bem os hospitais existentes, acreditamos nós que seria um lance -
permita-me a expressão - de loucura inaugurar um hospital desse 
porte fadado a fracrjssar logo após a solenidade de inauguração. E 
não será também esse hospital que vai resolver o nosso problema. 

No correr da minha palestra informei que se não dermos aos 
hospitais das cidades-satélites condições para receber sua demanda,· 
para que o habitante dessa cidade-satélite possa ali - expressão 
minha- equacionar o seu problema de sa6de, não será esse pronto· 
socorro que ·irá resolver, pois o congestionamento continuará o 
mesmo. Dentro de algum tempo ele será um pronto-socorro nos 
moldes daquele existente no (9 HDB. 

O SR. ITAMAR FRANCO - V. S• tem toda razão. Mas, aí 
volto àquela sua expressão· - coisas pequenas. Então, uma 
administração como a de V. S•, preocupada em resolver o caso de 45 
vigilantes, de 101 pesso~ que servem à nutrição, não teria sido muito 
mais lógico que a sua inteligência; a sua capacidade de trabalho e a 
de sua equipe fossem ordenadas mais neste setor, por. exemplo, do 
que se preocupar, dentro daquela filos'ofia do Senador Cattete 
Pinheiro, com vigilan!es, com esses pobres funcionârios, no 
momento? 

O SR. PAULO RIOS- Estou de acordo com V. Ex•, Sr. Sena· 
dor. Mas, essas medidas não nos ocuparam, elas foram conseqUência 
de um plano de trabalho previamente elaborado. Elas surgiram, em 
primeiro lugar, porque realmente são muito mais fáceis do que se 
colocar em funcionamento o:pr~nto-socorro. 

O SR. ITAMAR FRANCO- V. St tem inteira razão. ~ muito 
mais fácil demitir funcionários do que ... 

O SR. PAULO RIOS- Não! Isso foi uma conseqUência, como 
já disse, de um plancjamcnto de trabalho, onde as medidas mais fi· 
ccis vão tomando o lugar das medidas mais dificcis, como a inaugura· 
ção desse prédio. Gostaria que V. Ex•, numa oportunidade que bem 
lhe aprouver, pudesse ter um contacto conosco, com a nossa equipe, 
para sentir mais de perto o que representa a inauguração de um 
hospital desse tipo. 

Quero também esclarecer a V. Ex• que um elenco de medidas, 
inclusive até o fluxo de funcionamento de pacientes nesse hospital, 
tudo isso, já está pré-determinado. Então, logo acabemos de colocar 
em execução a nossa tabela de pessoal, tão logo consigamos admitir 
esses médicos, essas auxiliares de enfermagem, enfermeiros e servi· 
dores de todas as categorias que, realmente, necessitamos e 1 não 
pudíamos admitir porque não tínhamos tabela para isso, e tão logo 
acabemos de receber equipamentos importados e outros que ainda 
estão em licitação, V. Ex• pode estar seguro de que o prédio será 
inaugurado, mas será inaugurado para funcionar em boas condições 
de funcionamento, porque caso contrário não vejo qual seria a vanta
gem de inaugurá-lo de outra forma. 

O SR. ITAMAR FRANCO - C: claro que temos uma certa 
sensibilidade, Dr. Paulo Rios, como V. S•, ·quanto ao problema 
humano. Costumo dizer, c defendo. uma tese ate, às vezes, dentro da 
amizade que tenho. com o Senador Cattctc Pinheiro, ele me diz que 
estou errado. Eu, por exemplo, defendo a idéia de que não deveria 
caber ao Senado Federal ... 

O SR. CA TTETE PINHEIRO - Permita-me, nobre Senador 
Itamar Franco·. Esta reunião .està demonstrando que o Senado tcni 

. todas as condições para ser a Casa Legislativa do Distrito Federal c. 
cuidar dos seus problemas com a altitude com que estamos fazendo 
agora. Basta q11e para isso a Comissão do Distrito Federal exerça a 
sua função c convoque os homens responsáveis pela administração: 
para virem aqui, como veio o Dr. Paulo Rios, para falar a verdade. 

. O SR .. ITAMAR:· RR'ANCO ....,.. .Evidentth!Ontê:, .n~ 'iriaJ~~OJ 
desvirtuar o problema se fôssemos discutir o pensamcmo que tcnno 
de que o povo do Distrito Federal possa ter os seus representantes c 
não nó.s outro.5.J.. guc viemos de outros Estado~. Por maior scnsibili· 
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dade, costumo dizer, que tenhamos pelos problemas do Distrito 
Federal, dificilmente nós Senadores temos o tempo suficiente para 
acompanhar de perto, como estamos fazendo neste instante, com o 
problema de saúde, das coisas do Distrito Federal. 

O SR. PAULO RIOS- Basta um dia por semana. 
O SR. ITAMAR FRANCO- Ou bastaria, apenas, que voás-

semos menos para os nossos Estados. . 
Mas, Dr. Paulo Rios, perguntaria a V. S• o seguinte: ninguém é 

contra- e deixei há pouco a prefeitura de uma cidade média do meu 
Estado - ninguém é contra que se queira dar uma velocidade à 
administração pública. Entendemos que administrar é pr.ever, é orga· 
nizar e, sobretudo, comandar. Mas, não se pode esquecer- e já foi 
lembrado aqui, e é o próprio Governo Federar que a todo instante 
lembra isso - do aspecto numano, sobretudo do aspecto do servi
dor. Eu já não discutiria nem o problema de ordem técnica, levan· 
tada aqui pelo. Senador Cattete Pinheiro, com a sua experiência no 
setor de alimentação, é organizado por firmas particulares. Entretan· 
to, gostaria de lhe fazer a seguinte pergunta: se V. S• 2_r;etende e 
quer, realmente, dar uma desburocratização ou um melhor rendi
mento à administração pública ·sob a sua guarda? E vou pedir, m'ais 
'tarde, a V. S• que me envie, por favor, os custos dessas firmas, pois 
gostaria de examiná-los com a maior profundidade, porque não sei 
se realmente esses custos que essas firmas estão apresentando à Fun· 
dação serão mais baixos que aqueles realizados pos uma administra· 
ção di reta, consciente e firme. Gostaria de analisar os números, não 
os conheço, não posso compará-los, no momento, E complementaria 
minha perguna com o seguinte: V. S• quer contratar firmas e enten· 
de, dentro do seu conceito de administrador, que assim deva pro· 
ceder. Nós não vamos discutir o sentimento de administração seu, 
meu ou de qualquer Senador 

O SR. PAULO RIOS-Correto! 

O SR. ITAMAR FRANCO- V. S• é que está à frente da 
Fundação, foi escolhido, merece a confiança do Governo e aí está. 
Mas, por que, por exemplo, não apenas o remanejamento, a que 
V. S• se referiu, de que cento e tantas pessoas d<? setor de nutrição, 
39 espontaneamente tenham procurado a firma? E por que foram 
procül'ár? Porque se viram de uma hora para outra sem emprego, às 
vezes, numa faixa de idade maior do que a de V. S•, maior do que .a 
minha. Homens e mulheres que talvez não tenham, realmente, face à 
idade, face à desnutrição, face à vida di!icil que·estâ hoje de se conse
guir emprego, por que, pegunto a V. S•, não se permitiu mesmo a 
contratação dessas firmas. Mas se se mantinha esses funcionários, es
ses trabalhadores vinculados à Fundação Hospitalar e até colqcados 
pela Fundação à disposição dessa firma, mas nunca quebrando esse 
vínculo de pessoas, talvez, idosas, que vão a essas firmas particula
-res, mas que, evidentemente, depois de um certo tempo, não hão•de 
ver homens de 50 a 55 anos ou mulheres de 50 ou de 30 anos doentes, 
com o mesmo carinho que, às vezes, a administração pública deva 
ter. Não que a administração pública seja obrigada a manter. aqueles 
homens independentes, mas ela deve ter sobretudo o SCJltido huma
no. Não é apenas o lucro da administração pública qí/e interessa. E 
aí está o exemplo da própria Rede Ferroviária Federal S/ A; que 
todos sabemos que o Gove~no não tem lucro com a Rede Ferroviária 
Federal, no transporte suburbano, por exemplo, no Rio de Janeiro, 
mas ele sabe que é um serviço de utilidade pública, ele sabe que não 
pode cobrar mais, porque o trabalhador que é quem usa o transporte 
suburbano não teria condições para pagar isso. Então, o Governo 
vê antes de tudo o quê? O sentido humano que precisa ter. Entãeo, 
sinceramente, não.. entendi, continuo não entendendo que essa desca
racterização - e digo mais uma vez, respeitosamente, da sua admi· 
nistraçã·o -tenha sido dado, dispensando servidores. E recebi algu~ 
mas dessas pessoas. Lamento, realmente, essa falta, talvez, de sensi
bilidade do administrador para o problema humano, porque acho 
que seria muito fácil compatibilizar o seu desejo com a permanência 
desses poucos funcionários demitidos. 

O SR. PAULO RiOS- Excelência, tenho a impressão de que a 
nossa tarefa, na administração de um órgão de saúde, é sobretudo 

uma tarefa humana. Então, não seríamos nós que irlamqs faltar, de 
principio, co~ esse dever de humanidade, justamente com aqueles 
que prestam serviços e estão inseridos nesse mesmo ponto de vista, 
neste mesmo trabalho, nesta mesma luta. 

Esses funcionários - eu mostrei através daqueles quadros que 
temos aqui e poderíamos passar às mãos de V. Ex• - ... 

O SR. ITAMAR FRANCO- Eu gostaria de examiná-los mais. 
detidamente. 

O SR. PAULO RIOS - Esse pessoal não recebeu pura e 
simplesmente um aviso prévio. Esses avisos foram entregues com 
·e~tplicação. Vários funcion'ários desses foram aproveitados, de 
aéordo com as suas aptidões. Isso está nos próprios quadros. Foi 
respeitado o pessoal licenciado; foram respeitadas determinadas 
situações de pessoas idosas, como V. Ex• bem frisou. Mas, o- que nós 
não podemos, diante das providências que foram tomadas neste 
sentido; inclusive com diretores de hospitais reunidos, para eles 
próprios entregarem os avisos, para explicarem· o que estava se 
passando, o que nós não podemos é evitar a irritação de deter· 
minados servidores em não quererem passar para uma empresa 
privada ein quererem agitar o problema, em quererem trazer o pro· 
blemil ao Senado da República, à Imprensa ... 

O SR. l'ÚAMAR FRANCO -Não vamos dizer agita~ o pro· 
blema. 

O SR. PAULO RIQS - Mas, posso informar a V. Ex• que 
todos esses cuidados for'am tomados no devido tempo, na devida 
oportunidl!.de, todas as indenizações foram efetuadas, enfim, tudo 
aquilo que a lei nos permitia, no sentido de obrigar a fazer, foi real
m.eDte cumprido. Não foi uma medida tomada intempestivamente 
não. A medida, ela realmente foi tomada com todas as cautelas que 
uma medida administrativa desse tipo comporta. 

O S~. ITAMAR FRANCO - Preocupa-me exatamente isso: 
que ela foi tomada não intempestivamente, mas poderia ter havido 
essa compatibilização. Se alguém é despedido, mesmo não tendo 
sido empurrado pela porta afora, ou mesmo delicadamente, o efeito 
é o mesmo. 

Assim, Dr. Paulo Rios, continuo apresentando a minha discor· 
dância sobre o ato de V. S• e no exame que vou proceder sobre Q$ 
custos operacionais dessas firmas, junto à sua Fundação, o tare• com 
bastante profundidade, os custos diretos e os dessas empr~sas, 
verificar as concorrências, os seus termos, para realmente, se for o· 
caso, voltar ao Presidente da minha Comissão para debater o 
assunto, já que os números me foram apresentados só agora. Peço 
desculpas, Sr. Presidente, por estar me alongando, mas realmente 
tenho mais algumas perguntas a faZer a S. S•: qual· o número de 
leitos por mil habitantes no Distrito Federal, aproximadamente? · 

O SR. PAULO RIOS- Parece que nós estamos com 3,~ leitos 
por mil habitantes no Distrito Federai. O ideal seria que pelo menos 
tivéssemos 5, num País como o Brasil, sobretudo no Distrito 
Federal, com a responsabilidade que nós temos de uma população de 
800 mil habitantes - e nós como me referi no decorrer de minha 
palestra ..,.... a assistência a uma zona geoeconómica, cujos limites. 
hoje, já extrapolaram daquilo que inicialmente era previsto. De 
modo que, a taxa atual, se não me falha a memória, está em 3,6 leitos. 

O SR. ·ITAMAR FRANéO - Eu, como disse, não tenho uma 
ordenação lógica, às vezes faço uma pergunta e volto ao assunto, 
para fazer outra pergunta, como agora: V. S• poderia rever, tentar 
uma.compatibilização com o pessoal demitido, com as firmas? Isto é, 
manter o vínculo empregatício da Fundação com esses homens e 
mulheres demitidos ou é uma decisão já definitiva? 

O SR: PAULO RIOS- A decisão é definitiva. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Então, já é definitiva. Certo. 
Agora, volto àquela pergunta inicial que fiz. Essa decisão foi comuni
caaa ao Conselho Deliberativo c.u não precisaria ter sido 
comunicada? 
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O SR. PAULO RIOS- Não, não precisaria. Essa decisão é da 
órbita da Administração, o Conselho Deliberativo teve apenas 
conhecimento que, de acordo com todo o planejamento que nós 
havlamos desenvolvido, realizado, o que pretcndlamos era realmente 
alocar serviços de terceiros nessas três áreas. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Quer dizer que V. Sa. insiste em 
que bastaria apenas levar ao conhecimento do Conselho Delibera
tivo, ou deveria ele opinar? 

O SR. PAULO RIOS- Não, não. Digo até que não tlnhamos 
obrigação nem de fazer comunicação. Na área de pessoal, o 
Conselho Deliberativo, pelo novo Estatuto, decide apenas ... 

O SR. ITAMAR FRANCO- Um momento, V. Sa. fala em 
novo Estatuto, o novo Estatuto já está aprovado? 

O SR. PAULO RIOS- Já, desde fevereiro do ano passado, Eu 
não sei qual é o Estatuto a que V. Sa. está-se referindo, e que tem em 
mãos. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Este aqui. Já foi aprovado o 
novo? 

O SR. PAULO RIOS- Já, é decreto do Governo- se não me 
engano -dia 24 de fevereiro do ano passado. 

O SR. IT AM.AR FRANCO- Seria posslvel V. Sa. dizer quais 
as competências do Conselho Deliberativos? 

O SR. PAULO RIOS- Posso: aprovar a proposta orçamentá· 
ria, aprovar o plano de trabalho, aprovar o balanço e os balancetes 
- o Conselho Fiscal examina c encaminha ao Conselho Delibera· 
tivo - autorizar o Diretor-Presidcnte da Fundação Hospitalar a 
firmar contratos c convênios, etc. (Risos) 

O SR. ITAMAR FRANCO - Achd que -se o Sr. Presidente 
da Comissão me permite - tenho o direito de pedir algumas infor
mações nesse setor, porque pode pairar sobre o !llCU éspírito alguma 

, dúvida quanto às atribuições do Conselho Deliberativo! 

O SR. PAULO RIOS- Poderei encaminhar a V. Ex• um Esta· 
tuto. Realmente não me lembrei de trazê-lo. 

O SR. ITAMAR FRANCO - A tabela de emprego perma· 
nente, a tab~la de emprego em comissão já foi aprovada? 

O SR. PA.ULO RIOS - Está no Conselho Deliberativo sendo 
relatada e nós eStamos aguardando .... 

O SR. ITAMAR FRANCO- Veja V. Sa. o porquê da minha 
pergunta, sobre o Conselho Deliberativo, pois talvez o Sr. Presidente' 
não desconheça o que estou perguntando. 

O SR. fAULO RIOS- Exatamente. Estas tabelas foram apro· 
vadas pela Secretaria do Governo, porque, realmente todos os re· 
cursos orçamentários para este fim partem de lá, foram aprovadas· 
pela Secretaria de Administração, através da Comissão de Classifica· 
ção·e Acumulação de Cargos, e foram levadas ao Conselho Delibera· 
tivo na nossa última reunião, realizada na terça-feira, às 18 horas, e 
estamos esperando que o Conselho Deliberativo relate o trabalho 
apreseptado na próxima reunião, que deverá ocorrer hoje ou, talvez, 
amanllã, em caráter extraordinário, mas já se encontram em poder 
do Conselho Deliberativo. Se V. Ex• permitir vou ler uma Ata de 
uma Sessão Ordinária do Conselho Deliberativo, de 5 de abril de 
1976, pedindo as devidas explicações. Eu não sei se aplicou o 477' 
para os funcionários da Fundação. Isto eu não sei dizer. (Risos.) ' 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Não seria o caso pois não 
são eles subversivos. 

O SR. PAULO RIOS ...:. Quer· dizer que o 477 6 apiicado só 
para os subversivos? 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Exclusivamente. 

O SR. PAULO RIOS- Então está bem. Mas, cm 5 de abril de 
1976, dizia o Conselheiro Mesquita Malta, Relator do Processo 

n9 02206f76 da Fundação Hospitalar - Balancete Geral de dezem
bro de 1976. E peço sinceramente a atenção dos Srs. Senadores para 
. ? que eu vou ler, agora: 

"Procede o· Conselheiro à leitura de seu substancioso 
relatório, chamando a atenção parà o fato de ter a Fundação 
deixado de investir, no. exerclcio de 1975, cerca de 
CrS 41.862.199,98 sendo CrS 23.072.895,20 em obras pú
blicas, CrS 11.121.105,45 em "equipamentos e instalações", 
Esses CrS 7.668.199,38 de material permanente, isto sem le-· 
var em conta a disponibilidade orçamentária referente aos 
saldos das dotações correntes, que poderiam ter sido utiliza
das como fonte de financiamento para a suplementação dos 
recursos destinados a investimentos, e sem considerar, .igual
mente, a importância referente a CrS 50.000.000,00 destina-· 
dos à Fundação, oriundos da União, cedidos pelo Governo1 

do Distrito Federal a outros órgãos. Acrescenta que se esses' 
50 milhões fossem adicionados ao Orçamento da Fundação· 

· esta poderia, através de alterações orçamentárias, aumentar 
'ovalor destinado a investimentos, podendo até ter chegado;• . 
à casa dos 100 milhões de cruzeiros. "Assim, não enten.dia ó · 
referido Conselheiro o porquê de se estar contraindo emprés
timos para investimentos, onerando a entidade com juros e 
correção monetária, quando possuía ela dotações expressivas 
próprias para tal fim." · 

O SR. ITAMAR FRANCO - Isto, Dr. Paulo Rios, trouxe-me 
uma preocupação crescente, depois da fala de V. S•, que pintou um 
quadro terrível da organização hospitalar do Distrito Federal. E 
mais ainda, agora, a fala desse Conselheiro. 

O SR. PAULO RIOS- Ainda, reportando-me ao que eu tive 
oportunidade de diz~·aqui na minha palestra, eu informei que em 
virtude das nossas dificuldades em recursos humanos, não tínhamos 
capacidade de executar o orçamento da Fundação Hospitalar. Acho· 
que deixei isto aqui bem claro, e informei, inclusive pessoalmente a 
S. Ex• o Sr. Governador, que se o nosso plano de trabalho não fosse 
aprovado dentro daquele prazo que nós, realmente, desejávamos, 
não adiantava alocar recursos, porque não tínhamos condições para 
gastar. Agora, dessa cifra de 45 milhões, a que V. Ex• se referiu, de
vo esclarecer que 25 milhões dessa dotação foram colocados à diS: 
posição da Fundação Hospitalar, eu não me lembro bem se cm fins 
de novembro ou princípio de dezembro. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Esses 25 milhões não seriam. 
aqueles que o Presidente da República colocou para aquisição do 
Raio X? 

O SR. PAULO Rios- Do Raio X, não, para aquisição de, 
equipamentos para o pronto-socorro. 

O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• está muito bem infor
mado, bastante bem informado. Quero apenas dizer, ainda, e sempre 
respeitosamente, que um homem da sua capacidade não me conven-' 
ce que não se pudesse al'ocar recursos numa área carente de recursos 
como essa. E vou ler, apenas, para determinar, o que respondeu 
V. S• a esse Conselheiro e ao próprio Conselho Deliberativo, depois, 
sobretudo, dessas recomendàções finais, quando ele dizia que não : 
entendia se estar contraindo empréstimos -é onde vou solicitar, Sr. 
'Presidente, uma análise profunda da Comissão do Distrito Federal 
-"aonde não se entendia estar contraindo empréstimos para investi
mentos, onerando a entidade com juros e correção monetãria, 
quando possuía ela dotações expressivas próprias para tal fim." E a · 
· resposta do Dr. Paulo Rios foi a seguinte: Esclarece, então, ao Conse-· 
lho, Paulo da Cruz Rios, "não ter tido capacidade administrativa de, 
aplicar no exercício .lindo os recursos totais do orçamento". ' 

O SR. PAULO RIOS- Foi o que terminei de confessar, aqui, a 
V. Ex• com absoluta honestidade. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente.' vou agradecer ao. 
Dr. Paulo Rios, pedindo descul~as pelas pergun~~· ~~s creia V. S• 
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que tenho procurado, tanto quanto posslvel, cuidar e analisar as 
coisas do Distrito Federal. E não o faço - talvez não precisasse. 
esclarecer a V. S• - com o esplrito de elemento da Oposição, mas o 
faço com aquele sentido de entender que, conjugando os nossos · 
esforços, independente da ARENA ou MDB, o que nós queremos é 
sempre o benefício do povo. 

Senador Cattete Pinheiro, em absoluto, não levantei nenhum 
problema e V. Ex• me conhece bem, é problema de ordem admi-' 
nistrativa. Eu me reportei, e gostaria mesmo de entrar em detalhes, 
não agora, por causa do tempo, é quando o Conselheiro não disse 
que gastou no Pronto-Socorro ou se gastou na compra de um 
'imóvel, ele diz o seguinte: que ele, conselheiro, não sou eu que digo: 
não, é o conselheiro quem disse, 

O SR. CA TTETE PINHEIRO - ~preciso que se veja com que 
O SR. CA TTETE PINHEIRO ....:. Senador Itamar Franco, 

antes de V. Ex• termina_r permitiria uma intervenção? 

O SR. ITAMAR FRANC:O- Pois não. 
.. ·intenção esse conselheiro fez tal afirmativa. 

O SR. CA TTETE PINHEIRO - Estamos vendo, mais uma 
vez, que 0 Senado; podendo ser a Casa Legislativa do Distrito Fe: 
dera!, oferece aos que aqui vieram uma demonstração de que a 
Democracia brasileira funciona e funciona tão bem no Parlamento 
que a Oposição tem acesso, até, a documentos de instituições, como 
a Fundação Hospitalar, para que possa fazer valer o seu direito de 
fiscalização e de crítica. Entendo que o Dr. Paulo Rios revelou, 
realmente, consciência administrativa. Porque uma coisa é gastar, 
por gastar, superfluamente, e outra ~-~plicar bem os recursos .do 
erário público. Realmente, há carencta, e o Dr. Paulo Rtos 
aqui mostrou, com clareza absoluta, como estava e como ainda, 
'está a Saúde Pública no Distrito Federal. Mas, quero, neste 
momento, que me permita V. Ex•, ressaltar a necessidade de que, em 
:matéria de saúde pública, tenhamos. a consciência de aplicar bem e 
não agir da maneira revelada na construção do Hospital do Pronto
Socorro, para o qual não houve, ao menos, audiência da Fundação 
,Hospitalar e da Secretaria de Saúde; onde se gastou dinheiro da 
maneira mais absurda, sob certos aspectos, criando os problemas 
que a Fundação enfrenta até hoje. Realmente não se pode pôr a, 
funcionar uma unidade de saúde qualquer sem o essencial, que é o . 
material humano. E acaba S. S• de mostar o .elevado número de 
médicos e de auxiliares de enfermagem necessários para que a rede 
hospitalar do Distrito 'Federal possa funcionar apenas de maneira 

1
regular, porque não será realmente boa. Não disse ele quantas 
'enfermeiras se precisa para esse funcionamento. Já nem se fala mais 
em enfermeiras, neste País, e ainda hã poucos dias, no Plenário desta 
:casa eu clamava, como médico de saúde pública; no sentidÕdé que 
evitássemos essa improvisação de pessoal de saúde, que está 
'acontecendo no Distrito Federal e neste País. E aqui acaba de ser 
mais uma vez manifestada a preocupãção crescente êõm a formação 
de material humano. De maneira que, Senador ltamar:Franco, uma 
vez que comungamos de ideais muito semelhantes, muito embora 
estejamos cm partidos diferentes - isto para que a democracia 
brasileira tenha certamente mais vitalidade - permita· esta 
interferência, para fazermos justiça à capacidade de trabalho do Dr. 
Paulo Rios, quando ele, com idealismo - posso, também, afirmar "7 

pôde com honestidade dizer o que afirmou ao Conselho da 
Fundação Hospitalar: "Não . gastei~· porque não tive capacidade 
administrativa para gastar." Isto só merece louvores. 

O SR. ITAMAR FRANCO - V. Ex• hã de me permitir. 
Quand'o diz assim: "A Oposição tem acesso". Pelo amor de Deus, se 
a Oposição não puder ter acesso a um documento de uma ata ... . 

O SR. CA TTETE PINHEIRO - Eu disse com satisfação, 
porque, Senador Itamar Franco, vou dizer com palavras 
absolutamente claras, eu sou um homem de oposição a tudo aquilo 
1quc contrarie os interesses do povo brasileiro e do Pais. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Meus parabéns! O MDB está 
aberto a V. Ex• (Risos.) 

O SR. CA TTETE PINHEIRO - Não preciso, para isso, ir 
para o MDB. Assim posso agir dentro da ARENA, com a dignidade 
que todo o parlamentar deve ter na hora em que deva criticar. Isso é 
que considero oposição. 

O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• honraria muito as hostes 
do Movimento Democrático Brasileiro. V. Ex• c a ARENA, 
também. 

· . O SR. ITAMAR FRANCO- Eu não sei quem é o conselheiro,· 
não o conhéço, estou lendo a ata. Ele disse o seguinte: que ele não 
entendia por que se estava contraindo empréstimos para 
investimentos - note bem V. Ex• - contraindo empréstimos para 
investimentos, onerando a entidade - olha o deslocamento do eixo 
do problema - contraindo empréstimos para investimentos, 
onerando a entidade com juros e correção monetária, quando: 
possuía ela dotações expressivas próprias para tal fins. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Permite V. Ex• um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito prazer, Senador. 

O ·sR. JARBAS PASSARINHO - Não pertencepdó à 
Comissão ... 

O SR. ITAMAR FRANCO- Aliás, V. Ex• é como cu, pois 
.também não pertenço à Comissão. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Não pertencendo à' 
Comissão e eu ia dizer, cu como V. Ex•, daqui a pouco nós vamos 
ter de perguntar ao Presidente onde estão os pertencentes, porque se 
nós somos a maioria de não p~~tencentes ... 

O SR. PAULO GUERRA- Porque, lamentavelmente, o Sena
do é a Câmara dos Vereadores do Distrito Federal. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Eu não diria lamentavel
mente, eu diria que é um privilégio, Ainda há dias o Senado foi à. 
Câmara de Jundiaí, agora do Distrito Federal, é um pouco mais altd 
até. 

O SR. PAULO·GUERRA- Nós estamos melhorando ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Mas, a minha pergunta, já 
que V. Ex• está realmente bem informado sobre o assunto, e é 
evidente que não interceptou nenhuma correspondência sigilosa, 
aperias V. Ex• faz, parece-me ... 

O SR. ITAMAR FRANCO- Senão o Deputado José Bonifá
cio vai querer ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Sei que o Deputado José 
Bonifácio deve estar na sua preocupação permanente, porque ambos 
são de Minas Gerais e ele faz campanha em Barbacena e V. Ex• em 
Juiz de Fora. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Não, aq contrário. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- A! fiz uma homenagem ao 
Senador Itam~r Franco, porque S. Ex• é majoritário. 

O SR. IT~MAR FRANCO- O Deputado José Bonifácio foi 
paraninfo da minha turma de Engenharia, por incr!vel que pareça,_ 
quando tive oportunidade de ser o orador da turnia.-Quer dizer que 
estamos ligados desde aqueles tempos da democracia do Doutor José 
Bonifácio de então. Por incrlvel que pareça. · 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Fico mais feliz em saber que 
no curr!culo brilhante de V. Ex• existe isso, de ter sido paraninfado 

.pelo Deputado José Bonifácio; eu não tive essa honra. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Na épQca, Senador Jarbas . 
Passarinho - apenas abrindo um parêntesis - o Deputado José 
Bonifácio teve uma atit~.c~de sim.p_â~i~a para conosco, estud!!n.tes .. j 
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guando tivemos o nosso Dirctórlo bloqueado, alguns estudantes 
transferidos, compulsoriamente, eu havia &ido Presidcntc·,do DA no' 
ano anterior, c a atitude do Deputado .José Bonifácio, junto' ao 
Ministro Balbino, na época, foi a de um perfeito democrata c defen
sor dos estudantes, razão pela qual a minha turma de engenheiros o 
escolheu como paraninfo. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Aliás, todos nós 'da 
ARENA sabemos que as origens de V. Ex• se aproximam muito das 
nossas. 
. Mas, gostaria de fazer uma perg~nta objctiva a V. Ex•, que 
estudou o problema e cu, cvidcntcimcntc, não o estudei. A parte final 
:da observação do Conselheiro é que me fez pedir este aparte, que 
V. Ex• generosamente está concedendo. Não conhecendo o assunto 
entro nele, ·evidentemente, com grande desvantagem e, cm grande 
:parte - se me permite V. Ex• - cm homenagem ao seu esforço. 
V. Ex• também se esforça por não citar o nome desse Conselheiro. 
Desde que cheguei tenho ouvido só o conselheiro, o conselheiro, mas · 
não se diz quem é. · 

O SR. ITAMAR FRANCO- Não é o Conselheiro Acácio, 
não; 

O SR. PAÚLÓ RIOS.:..:.. Vou citar, porque também não conhe-. 
ço·. ~o Conscl~eiro Urandir dc.~esquita Motta. V. Ex• quer que eu 
leia? · 

·talvez brincou porque, às vezes, rccclic-sc àssessoria, então, 'vou 
pcrmiti,r que a assessoria do Senador Cattctc ... · 1 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Não, V. Ex• não precisa 
estar dando esses conhecimentos, porque morando há mais tempo 
do que V. Ex• cm Brasflia, c não sendo um freqUentador assíduo do 
pronto-socorro porque, graças a Deus, não me acidento muito eu 
perguntava a ele qual era esse hospital, esse pronto-socorro, c el; me 
dizia que era cxatamentc o anexo do hospital. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Então, Senador Jarbas 
.passarinho, duas coisas perturbaram-me: primeiro se esse hospital 
está pronto se essa demanda é muito forte, c nós sentimos qúc ~ 
forte, não é culpa do Dr. Paulo Rios, nem do Governador, mas ela · 
·existe, está ai presente. E se há recursos - pergunto cu, cm função 
dess~ relatório - jâ havia verba, se essa velocidade de planejamcnto, 
essa velocidade conjutural que a própria administração pública hoje 
exige, se esses recursos 11ão poderiam ter sido aplicados dentro de 
.um ptáiieJamcnto-;-ou é para que cssêS'recursos ·sejam aplicados de 
qualquer jeit_!l? Mas, fiz a seguinte pergunta a ele: o Dr. Paulo Rios já 
·havia assumido em março de 1975, c esse hospital já estava pratica-

• 'fllente pronto, quando ele assumiu. Então, havia recursos, porque as 
dbtações foram devolvidas, e o que mais estranhei foi a preocupação 
de V. Ex•, e eu também não sei responder, porque não consta aqui 
do relatório c não hã maiores explicações, nem o Conselho 
.Deliberativo pediu. Foi exatamente isso: que se devolvia essa verba,. 
!que somada dava quase 100 milhões de cruzeiros, c se está- eu não 
'sei se está ou não foi feita- contraindo empréstimo ... 

O SR. PAULO GUERRA- V. Ex• permite um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Não, acho que nessa parte 
já estou informado e teria apenas algumas observações a fazer. Uma. 
qúe acho que o Dr. Paulo Rios respondeu com uma grande honesti-
dade ao Conselheiro Uran'dir, c'talvez scin a malícia que, aos poucos O SR. ITAMAR FRANCO- Com prazer. Só queria complc-
,nós·políticos vamos comprccndcn,do, e ql!ct(~.partc d~ yidl,l pública, mentar ... 
seja ou não em posto eletivo. Se S. S• tivesse a malícia naturaJmente . ~ 
'iião teria dito que era uma incapacidade administrattva, mas diria O SR. ~AULO GUERRA- c ap~nas para esclarecer a per-
que era uma inviabilidade administrativa. Essa que está provada. gunta. do emmen~c Senador J~rbas Passarmho. P~rccc que ess~s ver-
. 1 " 1 d b S d · C tt Pi. h . M' . t ,bas tmham destmação espcctfica, c tendo dcstmação cspcctfica o , 

1 pe o argJlmen o o no re ena or a etc n etro, e o ex- tms ro · · . d ã ã d · · · d s · d s s S• f ~ · r õ d . 1 Prestdente da Fun aç o n o po ena aphcá-las cm outros scrvtços;. 
: .:~. a~ e

1
·. e · · tvc!tse etto aóp tcaçh_:s e mveto~:.,pcíoio · 'do contrário ele seria chamado de irresponsável, no caso. Tenho a 

·stmptcs ap tear- como mut as vezes n s con ceemos c . = 01 • bl á • : 
fi' d 'd d b .1 . b . tmpressão de que o pro ema est at. E V. Ex•, com a boa fé com 

prc
1
. etto numa gr~n e ct a e rãast ct~a c sa c quer,. mufittads vczeãs, ; que está apreciando o fato, deve esclarecer se essas verbas recolhidas · 

ap tcam-se os metos para que n o catam em cxcrc cto m o e s o . h d . ã . r ~ d · d 1 . d sd 1 e poupadas tm am estmaç o específica, ou se podcrtam ser 
a~ 1caçoes uvt osas :-e e, no. pouco que ou.vt, . c c que e e res~on- licadas em qualquer serviço da Fund ã 
"dta··a V. Ex•, ele tena comettdo um ato ptor do que não aphcar; _ap aç 0 • 

porque para aplicar sem ter recursos humanos capazes de fazer O SR. ITAMAR FRANCO - Vou esclarecer a V. Ex•, 
.funcionar aquilo para o que se propõe a dotação é, no meu entender, , evidentemente, porque poderia parecer que, de minha parte, ... 
muito pior do que deixar de aplicar, porque com isso a Nação não· 
perdeu. A minha única dúvida se reporta, cxatamente, ao final dessa 
palavra do Conselheiro - que até aqui, para mim, estava incógnito 
- ele disse: "havendo para o mesmo fim". A minha pergunta a: 
V. Ex• é a seguinte: deixou o Dr. Paulo' Rios de aplicar, o dinheiro. 
que tinha, na dotação especifica para um orçamento-programa - . 
. como trabalhamos hoje- c foi buscar lã fora dinheiro emprestado e 
mais caro para o mesmo fim? Gostaria que V. Ex• perguntasse ao' 
Dr. Paulo .·Rio·s se é este o caso? Porque somente neste caso· 
encontraria 'uma explicação para a atitude do Conselheiro Urandir : 
. de Mesquita Motta. 

O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• chegou um pouco atrasa
' do, e não fazendo parte da Comissão, evidentemente, não teria a 
:obrigação de estar aqui; mas vamos dar o esclarecimento a V. Ex•. 

. O Dr. Paulo Rios pintou, aqui, um quadro muito sério no setor. 
ele 'saúde pública do Distrito Federal, um quadro sério, por exemplo, 
no setor de alimentação, no contrato de uma firma~ c qoiive aí uma 
expressão . do Senador Cattctc Pinheiro de certa amargura. E no 
geral, para mim, que não sou médico, que estou no Distrito Federal 
há um ano c pouco, é um quadro muito triste, já que pude observar 
que a rede hospitalar do Distrito Federal não comporta a demanda 
assistencial que ela está a exigir. 

Então, quando levantei a questão o fiz nos dois aspectos: 
primeiro: se.hâ um pronto-socorro mal ou bem construido c ai está 
sem funcionar, cm que S. S• alegava falta de equipamento- V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Heitor Dias)- Vou conceder mais dez 
min'utos a V. Ex• para que conclua, porque ainda há outros Srs. 
Senadores inscritos. · · 

O SR. ITAMAR FRANCO- V, Ex• viu que já ia concluir 
quando fui interpelado pelos nobres colegas. ~ só para dizer a 
V. Ex• o seguinte: V. Ex• faz pergunta; se as verbas eram especí
ficas? Eu tive o cuidado de ler o seguinte: se ele estâ importando 
equipamento, ele devolveu II milhões, então era específica para. 
equipamento. : 

5 Apartes paralelos fora do mlcrofoile.) 

· O SR. ITAMAR FRANCO- Fiz questão de esclarccerquais 
foram as verbas envolvidas nos Sctores de equipamento, de pessoal, 
de Obras Públicas, etc. Então ele está importanto equipamento, c de- · 
volve verba, pagando juros, é o problema que o Consc:ihciro . 
perguntou e ninguém respondeu no Conselho Deliberativo, e cu tive 
o cuidado de dizer que ia ler c pedir explicações. 

I . 

O SR. PAULO RIOS - Quero informar a V. Ex• o seguinte:· 
falei aqui que, desse montante, nós havíamos recebido 25 milhões de 
cruzeiros, cm fins de novembro ou princípios de dezembro. Agora 
estou aqui com a data exata, foi no dia 29 de dezembro do ano 
passado, ou seja, de 1975. ' 

. Quero tambêm info.rmar a V, Ex• que encontramos alocados no 
Orçamento, em 1975, recursos que já vi~ham desde 1973,,os quais, 
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inclusive, o Tribunal de Contas nos inquiriu, perguntando para saber 
porque, até o momento, aqueles recursos não tinham sido gastos, 
porque \inham no Orçamento desde 1973. E cito a V. Ex•, por excm· 
pio, que cerca de 2 milhões de cruzeiros que estavam alocados para a 
construção de uma Unidade de SaÍide, no Guarã II, Unidade que 
ainda deverá ser inaugurada no segundo semestre deste ano. 

Vários recursos foram de fato gastos. Encontramos uma Divi· 
são de Obras, a quem cabe planejar todo o nosso Programa de 
Obras, sem um desenhista, Sr. Senador, c com apenas um arquitcto c., 
um engenheiro. Hoje essa Divisão de Obras conta com 2 arquitctos, 
4 engenheiros civis, 5 desenhistas, fora o pessoal de escritório que lã 
alocamos. 

Por outro lado, V. Ex• hã de compreender que a aquisição de 
material, no serviço público, não é um processo tão rápido. E no 
caso de equipamento médico-hospitalar, uma gama muito grande 
desse equipamento ainda é importada. Fomos, inclusive, surpreen· 
didos com a deliberação do Governo, que exigia um depósito prévio. 
para que se conseguisse fazer a importação desse material. E, nesta 
oportunidade, declaro a V. Ex• de que, no momento, a Fundação 
Hospitalar deve ter depositado na CACEX cerca de 5 milhões de cru
zeiros, como depósito, para recebê-los daqui a um ano, sem juros ou 
correção monetária. 

Toda essa verba que o Conselheiro Urandir da Mesquita Motta 
- que por sinal é quem analisa, é quem recebe para relatar os nossos 
processo da área econômico-financcira - fez essas referências, ele 
talvez não tenha dito que todo esse saldo orçamentário estava repro
gramado. Todavia, parte dessa reprogramação foi anulada, porque o 
Governo do Distrito Federal se viu na contingência de solicitar recur
sos à Fundação Hospitalar para cobrir determinados deflclts em ou
tras áreas do Governo, mais carentes, naquela oportunidade, do que 
a própria Fundação. Então nós tivemos, Sr. Senador, empenhos 
anulados. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Mas V. S• não esclareceu, na 
reunião, esses aspectos ao Conselheiro. 

O SR. PAULO RIOS- Não sei. Numa reunião, assim, t~m ... 

O SR. ITAMAR FRANCO -Para concluir, cu '.só perguntaria 
a V. S• ... 

O SR. PAULO RIOS- Realmente, o que me ocorreu na oca
sião da reunião- e veja V. Ex• a honestidade da minha declaração 
-e isto que eujã havia dito aqui. Está compreendendo? . 

O SR. ITAMAR FRANCO- Não tenho dúvida quanto a isso. 

O SR. PAULO RIOS -Quer dizer, o que eu disse numa reu
nião ocorrida em dezembro ou janeiro eu repeti hoje, aqui, a mesmo 
coisa: não tínhamos, não estávamos articulados, isto é, não tínhamos 
organização para, realmente, empregar os recursos da forma como 
eles deveriam ser empregados. 
. Mas, para V. Ex• te.r uma idéia, nesse período de 1 ano e ·3 me~ 
·ses, nós aprontamos dois hospitais para inaugurar, o de Planaltina c . 
o de Brazlândia que, conforme cu disse, eram dados como hospit~is 
prontos mas não tinham nem esgotos, elaboramos um projeto que 
está pronto para ser licitado - estamos alocando. re,cursos para isso 
- para construirmos o parque de armazenamento, transportes e 
manutenção, da Fundação. Hospitalar, e citei, inclusive, ao Senador 
Cattete .Pinheiro, que é aquele mesmo serviço que S. Ex• viu ser 
inaugurado'em 1965, que permanece o mesmo. Equipamos a Funda
ção - só nessa parte de manutenção - com cerca de 3 milhões de 
cruzeiros de equipamentos dos mais modernos, para que o pessoal 
tivesse melhor condição de trabalho, estamos duplicando o Posto de 
Saúde da Ccilândia, bem como elaborando um projeto de reforma e 
ampliação do Hospital do Gama, aos Cl!idados do Professor Jarbas 
Carman, que é uma figura internacional, da equipe de São Paulo, e 
.cujo projeto implica praticamente, na construção de um novo hospi
tal- o SenadorC:attete Pinheiro conhece bem, o HosP.ital do Gama 
- e estarhos c~rtl obras, nó 19 Hospital Distrital, n~m montante. 
atual de 10 milhões de cruzeiros, com reforma de rede clétrica, de 

rede hidráulica, de rede de vapor, de rede de esgoto. Ágora,mcsmo, 
acabamos de automatizar o laboratório do 19 HDB e tivemos o 
desprazer de paralisar toda aquela maquinaria altamente sofisticada · 
e custosa - conforme cu disse, aqui, que talvez tenha sido o maior 
contrato que se tenha feito com empresas estrangeiras para 
automatização de laboratórios - tivemos que suspender, porque 
quando observamos o paviflex do piso estava soltando porque não· 
havia mais esgoto em baixo, o esgoto tinha se acabado. Então, estava 
se infiltrando pela laje. Quer dizer, essa é a situação do hospital. 

Estamos importando material no valor de cercá de I O milhões 
de cruzeiros, porque só cerca de 5 milhões estilo empenhados na 
CACEX. Já recebemos parte desse material e outra parte estamos 
recebendo, ampliamos o Posto de Saúde do Guará I, estamos com 
todo o projeto do Posto de Saúde da W -3 pronto para ser executado, 
e não entramos nas obras do Hospital da Asa Norte porque, justa
mente, são obras que dependem desse empréstimo, esse empréstimo 
veio como reforço dessas dotações para que pudéssemos concluir o 
nosso plano de obras. 

Esse empréstimo de 200 milhões de cruzeiros do qual a Funda
ção Hospitalar tem à sua disposição, até o momento, 70 milhões, e 
que não lançou m~o, nem estamos pagando juros e correção monetá
ria, porque ainda não lançamos mão do empréstimo, e não lançamos 
- repito - porque ainda não tínhamos capacidade de fazê-lo, esta
mos esperando que os projetes do Gama sejam concluídos, e que 
deverão orçar, justamente, nesta quantia de 70 milhões de cruzeiros, 
para então, podermos, realmente, gastar os recursos que foram aloca
dos. 

E mais, Sr. Senador, nem sequer nos foi possível preencher o 
quadro de pessoal existente- não este novo que estã no Conselho, o 
existente- porque os nossos salários não nos permitiam. Até os nos
sos cargos de chefia estavam-se vagando por falta de co!!dição para 
manter esses servidores, em virtude dos baixos salários existente~;. 
cargos de chefia. Tive oportunidade de dizer, qui, que estávamos as
sinando, diariamente, cerca de 1 O rescisões de contratos, a pedido, 
porque não era mais possível ao pessoal que nos servia suportar os 
baixos salários que nós oferecíamos. 

Estou aqui com o meu Diretor do Departamento Econômico
Financciro, a quem fiz um sinal para que viesse aqui, para me trazer 
uns dados referentes à reprogramação de toda essa verba, sendo que 
dessa reprogramação alguns empenhos que foram anulados para co
brir determinados deficlts de outras áreas do Governo, e se nós 
pertencemos ao Governo temos que atendê-lo. 

O SR. ITAMAR FRANCO -:- Então, para r~sponder ao S~na
. dor Paulo Guerra, realmente foram contraídos empréstimos par~· 

investimentos. Certo? 

· · O SR. PAULO RIOS- Exatamentc, 70 milhões de cruzeiros. 
Mas, não estamos pagando nem juros nem correção monetária, esta-

- mos aguardando o momento oportuno para solicitar à Caixa Econô
mica, que foi quem fez o empréstimo através do FAIS, para solicitar
mos essa quantia. Isto deverá ocorrer até o mês de agosto, quando jâ 
deveremos ter licitado todo esse projeto que estã sendo desenvolvido, 
para a ampliação e reformulação total do Hospital do Gama. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Então, a fala do Sr. Conselheiro, 
aqui, realmente é verdadeira. 

Mas, Sr. Presidente, vou encerrar, pedindo desculpas, mais uma 
vez. E, face à explanação do Dr. Paulo Rios, face a mais um 
documento que tenho aqui, em mãos, do Governador do Distrito 
Federal, que fez uma Conferência em 8-6-76, para os estagiários da 
Escola Superior de Guerra, solicito a V. Ex•, e numa expressão, Sr. 
Presidente, só para encerrar, pois é o próprio Governador que 

. começa •. dizendo o seguinte: 

"No campo da Saúde, os problemas decorrem, principal
mente, da capacidade da rede hospitalar de atender aos 
crescentes aumentos da demanda aos serviços assistenciais." 

Peço pois a V. Ex• verificar da possibilidade de se constituir um 
estudo, através da própria Comissão .do Distrito Federa~, com o 

1.1 ,, 
. ' 
. : 
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objctivo de pesquisarmos c analisarmos, com profundidade, aquilo 
que se passa, realmente, no Setor de Saúde Pública do nosso Distrito 
Federal -com o único objetivo de verificar qual a contribuição que 
nós, Senadores, possamos dar ao Distrito Federal nesse campo. 
Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Heitor Dias)- Com a palavra o nobre 
Senador Lãzaro Barboza. 

O SR. LÁZARO BARBOZA - Sr. Presidente, inicialmente 
quero, aqui, dar uma explicação, fora do tema em debate. Quando o 
nobre Senador Jarbas Passarinho, com a sua verve, chegava aqui, em 
plenário, e argUiu ao Senador Itamar Franco se o documento que lhe 
mostrava era o 477, nós fizemos, aqui, uma brincadeira, dizendo que 
não, que não se tratava da "Lei Jarbas Passarinho". E S. Ex• 
assustou,se e disse: Mas já se chama "Lei Jarbas Passarinho"?! 
Quero aqui dizer a S. Ex• que é óbvio que não passaria pela minha 
mente o intuito de, nem de leve, ferir S. Ex• ou lhe atribuir a autoria 
daquela lei .. Mas, o nome do eminente Senador paraense está sempre 
ligado ao 477, porque S. Ex• sempre debate o problema, pelo País 
inteiro, e a sua atuação, à frente ao Ministério de Educação e 
Cultura, foi marcada por episódios interessantes com relação a esse 
diploma legal. Eu próprio já tive ocasião de, no Senado, depor cm 
favor de S. Ex•, do seu equilíbrio e do seu senso de honradez, 
quando teve oportunidade de dirimir um grave problema na Univcr· 
sidadc Federal do meu Estado, e que S. Ex•, o Senador Jarbas 
Passarinho, então· Ministro de Estado da Pasta de Educação, não 
permitiu que fosse aplicado o famoso Decreto 477, absurdamente, a 

·um grupo de alunos, que deveria colar grau naquele ano. E, só 
colaram grau, graças à interferência do então Ministro e hoje 
honrado Senador do Pará, Jarbas Passarinho, de quem nos orgulha· 

f mos de ser par. 
O SR. PAULO GUERRA- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. LÁZARO BARBOZA- Com todo o prazer. 

O SR. PAULO GUERRA - Quando V. Ex• admite que 
defendeu o Senador Jarbas Passarinho ele era réu. 

O SR. LÁZARO BARBOZA - Não. S. Ex• não era réu, 
S. Ex• estava na tribuna travando conosco acirrados debates acerca 
do Decreto 477 e outros instrumentos ell:cepcionais, presentes na 
vida jurídica brasileira; o eminente Senador pediu o meu te~temu.nho 
a respeito da sua atuação em Goiás e eu o fiz, embora eu se!a. rad1cal· 
mente contrário ao Decreto 477. Depus em favor do ex-Mm1stro, do 
Senador que, realmente, no caso invocado ... 

O SR. PAULO GUERRA - V. Ex• não depôs, deu um 
testemunho. 

O SR. LÁZARO BARBOZA - Dei o testemunho, o que é 
depor. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE- Permite V. EK• uma 
ligeira observação? 

O SR. LÁZARO BARBOZA- Pois não. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE - Estou certo, 
também, de que o subconsciente de V. Ex• fez com que lembrado 
fosse o nome do Ministro Jarbas Passarinho, com relação ao 
Decreto 477, exatamente porque ele o aplicou tão raras vezes. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- V. Ex• me permitirá, já que 
fui o autor citado, que tenha uma oportunidade de dizer algo? 

O SR. LÁZARO BARBOZA - Pois não. Só espero encerrar, 
logo com esse problema do 4_77, porque quero entrar, evidentemente, 
no seio das discussões que é objeto da nossa reunião. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Mas é dificil encerrar logo. 
O próprio 477, que é considerado um instrumento de exceção, como 
V. Ex• disse, garante o direito de defesa àqueles que são acusados, 
ao contrário de outros instrumentos, contra os quais V. EK• também 

'· se bate. No meu caso, não estou nem pedindo o direito de defesa, eu 
•;·. compreendi que V. Ex• estava brincando. 

O SR. LÁZARO BARBOZA - Claro. E esta declaração aqui 
eu presto não porque V. Ex• pudesse interpretar erroneamente, mas 
porque estamos diante de várias pessoas que poderiam, 
naturalmente, fazer um juízo apressado a respeito do assunto. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - E nem de longe, para que 
também não se pense que V. EK• é apenas um Senador brincalhão. 
Não se trata disso. 

O SR. LÁZARO BARBOZA- Exalo. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Realmente, V. Ex• tem 
liberdade comigo, com seu colega que lhe aprecia muito, e 
pretendendo, naquela ocasião, corresponder ao tom jocoso com que 
normalmente, eu me dirijo ao nobre Senador Itamar Franco, que 
sabe, também, que merece o nosso afeto, V. Ex• me espantou, 
porque foi a primeira vez em que ouvi falar que isso era "Lei 
Passarinho". (Risos.) Mas como se tem usado o meu nome 
Passarinho à vontade, para uma porção de casos que, de fato, não 
têm razão de ser, eu queria dizer a V,. Ex• que isso não me preocupa. 
Realmente o Decreto 477, hoje, é um dos meus objetos prediletos 
para show de televisão, show de rádio e, se for o caso, até de debates.· 
Ainda há dias, veja V. Ex• ... 

O SR. LÁZARO BARBOZA- Show de televisão até o dia 29. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Não, televisão a qualquer 
momento, e o Partido de V. Ex• tem acesso a isso, só não tem 
quando não aceita o debate. Eu, por exemplo, fui convidado e já 
aceitei publicamente para debater, na televisão paulista, com o nobre 
Senador Marcos Freire. Não sei se S. Ex• já aceitou. Veja, então, 
V .Ex• que a televisão está aberta para as discussões programáticas; 
para as pessoas que queiram, em nome do Partido de V. Ex• e do 
meu debater problemas, até mesmo do custo de vida, em que V. Ex•s 
se especializam tanto, nós estamos prontos para debater. O que 
talvez seja prejudicado, no futuro, é um pouco do maneirismo 
pessoal. Se V. Ex• me permite, por exemplo, eu sei que um caso, 
revelado pelo Governador do Rio Grande do Sul, de que entrou um 
jovem economista que ·pretendeu, ingenuamente, ser político, e foi 
fazer um programa de televisão todo ele com alto respeito pelos 
telespectadores, mostrando os problemas econômicos brasileiros, 
quais seriam as perspectivas que teríamos que tomar este ou aquele 
modelo, e o fez com a maior honestidade, com essa mesma honesti· 
dade com que o Dr. Paulo Rios, falou, equivocadamente, em 
incapacidade administrativa, que não era incapacidade dele, era 
geral, portanto eu preferiria chamar de inviabilidade. Quandc 
acabou de falar no programa de televisão, este a todos aberto, entro~ 
um colega nosso que hoje está no Congresso e que é do partido de 
V. Ex•, e disse apenas o seguinte: nós acabamos de ouvir urr 
candidato que falou sobre Economia. Trata-se de um homem muitc 
inteligente e que falou de maneira muito brilhante, muitos números 
Mas o problema é que as donas-de-casa sabem quanto custa o quilc 
do feijão, etc. E começou a demolir todo um raciocínio científico ' 
honesto, colocado diante do telespectador e disse: Eu não entend< 
nada de economia, só vou contar uma história do meu compadre 
Meu compadre mora em Pelotas e vive de salário mínimo. Então, urr 
determinado dia, que era 12 de um mês, ele conseguiu pescar ! 
peixinhos e os trouxe para casa e disse à mulher: Hoje nós vamo: 
tirar a barriga da miséria; você prepara esses peixinhos fritos nc 
azeite. Ela respondeu: Não posso. - Por que não pode? Porque c 
azeite acabou desde o dia 8, pois a quantidade de azeite que posse 
comprar com o salário mínimo não dá para os 30 dias do mês. Ele 
não se deu por achado e disse: - Então não frite no azeite, faço-o em 
água e sal. Ela.disse:- Também não posso porque você não teve 
mais dinheiro para pagar o gás. Ele ficou batido por essas 
impossibilidades, pegou os 5 peixinhos e jogou-os num tanque. 
Nessa hora, um dos peiKinhos saltou e gritou: Viva a Revolução de 
Março de 1964. Veja V. Éx• que com um tipo d!! propaganda dessas, 
quanto nos falta- e V. Ex•, Senador Itamar Franco, como também 
o nobre Senador por Goiás, que querem um País po)itizado, veja 
quanto nos falta para chegar lá. 
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Então, eu estava falando em show de televisão precisamente por 
isto, porque tantas vezes se fala no 477 que cu ando com ele no bolso. 
Ocsse modo, a qualquer momento que apareça o assunto eu puxo o 
477 c começo a ler. Então, o meu colega por Goiâs me permitirâ ape
nas este minuto. Também vou ficar, ·como disse ele, contrârio 
violentamente ao 477 - aliâs ele era estudante no meu tempo de 
Ministro e nunca foi aplicado o 477 nele. 

O SR. LÁZARO BARBOZA- Mas foi ameaçado, Ex•, recebi 
ameaças. . 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Alguns guardas de esquina 
jâ me têm ameaçado e eu não pedi a dissolução da Guarda Civil 
enfrentei o guarda. (Risos.) Aí é que cstâ a diferença. Aqui estâ ~ 
decreto, permita V. Ex• 

O SR. LÁZARO BARBOZA- V. Ex• tem o tempo. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Então eu disse: vamos fazer 
o Decreto 744, que é úm anti 477 e começo a ler assim: "O Senhor 
Presidente da República, usando das suas atribuições conferidas pelo· 
§ 1~ do art. 2~ do Ato Adicional n~ 5 ... " V. Ex• verifica que é filho 
do Ato Institucional n~ 5. " ... de 13 de dezembro de 1968, decreta ... ;. 

Então, eu disse onde comete ou não comete a infração. 
Portanto, onde estâ proibido passa a ser autorizado. Vamos ler o 
Decreto1para atender, também, ao nobre Senador Lâzaro Barboza, 
que é contra. Vamos fazer um a favor. O decreto ficaria a favor da. 
seguinte maneira, SenadorLãzaro Barboza: 

"Ficam aútorizados, professores, alunos, funciõnârios e 
empregados do estabelecimento do ensino público ou 
particular a: atentar contra pessoas ou bens cm prédios ou 
instalação de qualquer natureza, dentro dos estabelecimentos. 
de ensino como fora dele; praticar atos destinados à 
organização de movimentos subversivos; conduzir ou 
'realizar ou confeccionar ou imprimir ou ter cm depósito para 
distribuir material subversivo; seqUestrar ou manter em 
cârcerc privado diretor, membro do corpo docente, reitor, 
funcionârio ou empregado do estabelecimento de ensino, 
agente da autoridade ou aluno. Enfim, usar a dependência 
. escolar para fins de subversão ou para a prâtica dC' 
libidinagem." 

Parece que V. Ex• estâ a favor de tudo isso. Jâ que estamos 
contra o 477, estamos a favor de tudo isso. Esse é o 477, cu lhe peço 
que não mudemos a destinação dos fatos. Mas quero, no momento 
em qu~ V. Ex• vai entrar nesse problema e, possivelmente, não 
poderei me honrar ficando aq~i até o final, dizer que quando o 
Ministro da Previdência, do Ministério do Trabalho e Previdêncià 
Social, quem era então o Presidente da Fundação Hospitalar 
também me procurou, e jâ os problemas eram graves àquela época, 
jâ a Fundação solicitava, por exemplo, que o IPASE; sobretudo, 
fizesse um determinado tipo de pagamentos à Fundação, quando os 
funcionários públicas fossem pela Fundação atendidos. Porque é o 
que se faz, como em Goiâs, Parâ, Estados que representamos, é o 
hospital público, ele atende a toda pessoa que chega, presta o 
serviço, porque é considerado um direito de um pagador de imposto 
comum. Mas, ocorre que, hoje, muitas dessas pessoas que procuram 
o hospital público ela são seguradas no seguro dos pobres, que é a 
Previdência Social, ou INPS, ou no FUNRURAL ou no IPASE. 
Talvez, aí jâ esteja o embrião das dificuldades da Fundação 
Hospitalar e do sistema todo de saúde do Distrito Federal, porque· 
crescendo esta cidade muito mais do que os seus plancjadorcs 
imaginaram -e V. Ex• sabe disso -sabe que a populaçiio de hoje 
~ria compatível, segundo os planos, para depois do ano 2000 e 
crescendo essa populaÇão em grande parte com pessoas que vêm do 
meu Norte, do N ardeste, de G.oiâs de V. Ex•, do Brasil inteiro mas 
·de mod~ geral, também, de baixa renda, é evidente que essas pessoa~. 
vão ingurgitar o sistema hospitalar, aumentando desmensuradamen
te a demanda em função de uma necessidade de atendimento. Então, 
é um problema bem mais grave do que, talvez, se possa supor, com a. 
impressão de que ele pode ser solucionado, apenas,. pela maior. ou. 

menor habilidade de um dirctor da Fundação Hospitalar. tti que 
conheço os,. ~aulo Rrcdsc:i, exatamcnte, que é um dos homens mais 
qualificados para o exercício da sua profissão c para o exercício da 
administração na ârca cm que ele atua. Mas estarâ ao nfvcl dele a 
condição da solução? 

O SR. LÁZARO BARBOZA- Sr. Presidente, eu vou agora en
trar objctivamente no assunto; mesmo porque não creio que o 
eminente Senador Jarbas Passarinho, ao ler o Decreto n~ 477 às 
avessas ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Éu li o 744. 

O SR. LÁZARO BARBOZA - ... o 744, p~etendesse com isso. 
deixar a entender, pelo menos, que o Senador de Goiâs, em algum 
dia de sua vida, tivesse se colocado ao lado da subversão, ao lado· 
daqueles que ao invés de estudar pretendem fazer baderna, etc. 

O SR. JÁRBAS PASSARINHO - Permita-me apenas um 
aparte, que dou com a máxima seriedade. 

O SR. LÁZARO BARBOZA- Pois não. 
O SR. JARBAS PASSARINHO - E V. Ex• tcrâ, agora; em 

contrapartida, o meu 4cpoimcnto, se me permite o nobre Senador 
Paulo Guerra. Eu· deporia, cm qualquer momento, a respeito de 
V. Ex•, jamais o confundiria com minorias ressentidas; acho que 
V. Ex• é minoria e a Oposição ainda é mmona; e espero que esse· 
"ainda" dure muito tempo. t-ias V. Ex•, evidentemente, jamais se 
confundiu com minoria ressentida_, 

O SR. L~ZARO BARBOZA - Muito obriga,do. Sei que 
V. Ex• faz justiça ao seu colega. 

Mas, Sr. Presidente, o Dr. Paulo Rios me impressionou sobretu
do por uma qualidade, rara nos homens públicos de hoje; a dizer a 
verdade, com todas as tintas que estejam no quadro. Eu sabia, Sr. 
Presidente, e todos nós aqui sabíamos, que a situação da saúde do 
Distrito Federal não era boa. No ano passado, cm companhia dos 
Senadores Itamar Franco e Agcnor Maria, tive oportunidade de ir 
ao I~ Hospital Distrital fazer uma visita. Lã chegando, encontramos 
um cidadão que gritava cm cima de uma maca, scmidespido, com · 
uma bala na barriga, e os circunstantes ali estavam revoltados pois se 
disse que aquele cidadão lã estava hã 5 horas à espera de uma 
radiografia. Nós procuramos saber por que essa radiografia não era 
tirada, praticamente invadimos a sala de radiografia, e lã encontra
mos o cidadão encarregado de tirâ-Ia brincando com uma senhorita. 
Ele ainda nos recriminou porque nós entrâramos na. sala sem bater 
na porta. Dissemos, então, que éramos Senadores e que cs~âvamos 
apavorados com o quadro que víamos. E o cidadão foi atendido. 

Mas, Dr. Paulo Rios, V. S•, aqui, fol de uma clareza meridiana; 
não escondeu os fatos, não escondeu as dificuldades. V, S• chegou 
até a nos deixar convencidos de que, em matéria de saúde pública. o 
rei cstâ nu, aqui em Brasflia. E acho que o primeiro passo para se dar 
solução a problemas graves é reconhecer que eles são graves. Dai 
porque devo dizer, com toda a tranqUilidade de consciência, que o; 
seu depoimento aqui me impressionou. E não vou bombardear-lhe! 
com muitas perguntas. Aliâs, poderia até não fazer nenhuma, pois os. 
problemas são tantos e V. S• procura equacioná-los na medida do 
possível, que entendo até não ser correto formular aqui uma 
quantidade infinda de perguntas, tomando o tempo de V: S• e de 
outros Srs. Senadores que aqui se encontram. 

Mas, Dr. Paulo Rios, eu entraria apenas numa filigrana: é sabi·. 
do que um dos problemas. mais sérios dos hospitais, nos dias de hoje 
-e não me refiro a Brasflia, ao Brasil inteiro, ao mundo inteiro, e no 
ano passado eu·tivc oportunidade de ler em Nova Iorque quando lá 
estive, integrando a Delegação Brasileira na ONU, que esse pro· 
blema, também, existe nos Estados Unidos - é que os hospitais 
constituem quase sempre fonte permanente de contâgios, que o pro· 
~lema· de limpeza e de assepsia, nos hospitais, sempre deixam muito. 
a desejar. E aqui em Brasília, Dr. Paulo Rios, as reclamações neste 
sctor são constantes. Eu perguntaria apenas a V. S•, o que se tem fci· 
to o o· sentido de melhorar o nfvel de ~sscpsia dos hospitais da RedC. 
~!pi talar do Distrito Federal. 
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O SR. PAULO RIOS- Em primeiro lugar, elaboramos um pla
no de .treinamento de todo o nosso pessoal que serve essa ârca. De 
iiia.rço '(lo ano passado até o presente jã devemos ter realizado cerca 
de 20 cursos, abrangendo justamente essas categorias funcionais infe
riores. Foi rccomcnd'ação expressa da nossa administração que se 
começasse a aprimorar justamente a nossa mão-de-obra não qua
lificada, procurando conscicntizâ-la do tipo de trabalho que ela de
veria realizar. A nossa previsão de serventes - especificando bem o 
caso de limp~za na rede hospitalar - é de 1.200; contamos apc~as 
com 678, desses 678, Senador, cerca de 30% deve acumular empregos 
nessas empresas prestadoras de serviços desse tipo. 
· V~ ~x• não imagina o que é a disouta de horári~ 'cios sc~~1_1tcs . 
nós hospitais, uns prercrindo trabalhar de dia, outros pretcrmdo 
trabalhar à noite, cm virtude justamente dessa acumulação a que me . 
referi. ,Dos 1.200 que deveríamos ter possuímos 'apenas 678. E p~r: 
que possuímos apénas 678? Porque a despeito desse pessoal ser 
admitido apenas pela apresentação dos . documentos 9uc 
normalmente se exige, e de uma sclcção, que é quase uma entrevista 
para saber se o indivíduo lê alguma coisa, escreve, assina o nome, 
enfim, se não é analfabeto, até porque a lei é muito rigorosa com a 
admissão de analfabeto no serviço público, não conseguimos comple
tar esse quádro. O número de rescisões ~· imenso. e, uma mão-de
obra que entra na Fundação' Hospitalar e que, amanhã, por alguns 
cruzeiros a rnais, éta se transfere 'imediatamente para outra empresa, 
pedindo rescisão de contrato, com dispensa de aviso prévio, e sempre 
concedemos porque não adianta tentar manter o elemento na 
empresa. 

Com isso se cria, realmente, uma grande dificuldade, mas, 
felizmente, o problema de infecção hosQitalar é controlado. Evidente
mente, com o' movimento que tem nossos hospitais, atendendo 
principalmente a uma população de baixa condição sócio-econô
mica, vez por outra temos que interditar, principalmente, ãrcas cirúr
gicas e ãrea de berçârio. Mas, são interdições que não passam a 48 
horas, enquanto se procede a uma desinfecção mais rigorosa, porque. 
normalmente são ãreas desinfectadas. Mas, quando ocorre uma 
·situação desse tipo, realmente, a ãrea tem que ser evacuada, fechada, 
para um trabalho mais rigoroso. E quando essa interdição oco~re 
por mais tempo é porque são neccssãrias obras flsicas de maJor 
monta. 

De modo que, nós não temos tido, realmente, grandes pro
blemas no sentido de infecção hospitalar, mas temos, sim, na ârea de 
limpexa. Além disso, convém ressaltar, também, que o percentual de. 
licenças -já me referi a recisõcs - nessa ãrea, de faltas injustifica
das é também bastante volumoso. Daí a razão de pensarmos cm 
alocar serviços de terceiros para a ârea, porque é a tal estória: se 
contratarmos, com uma tal empresa, um determinado número de ser
ventes para executar essas atividades a nós não inte~essa ·saber se o 
servente da empresa faltou ou não, ela tem que executar o serviço. Já 
no nosso caso, se de um número de 100 serventes 'houver 10% ou 20% 
de falta o serviço .deixa de ser feito. Além da fiscalização c~nstante 
. que esse pessoal exige da administração hospitalar, tomando esta 
administràção muito mais preocupada com essas atividades 
auxiliares do que com a sua atividadc-fim de prestação de serviços. 
médicos. 

Não sei se consegui satisfazer a curiosidade de V. Ex• 

O SR. LÁZARO BARBOZA - Plenamente. Nenhuma outra 
pergunta, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Heitor Dias) - Tem a palavra o nobre 
·Senador Henrique de La Rocque. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE - Sr. Presidente c Srs. 
Senadores, de início gostaria de afirmar que a função pública obriga 
a explicitação das atitudes do seu titular, desde que contestadas ou 
quando postas na ãrca da dúvida. 

v. s• Dr. Paulo Rios, pensa, ao que observa, como nós outros, 
visitando-nos para prestar esclarecimentos. A sua atitude se contra
, põe com a de muitos, que na suposição de donos da verdade se c~q~c
cem de que como tantos, cm funções cfêmcras, arrogam-se ao dJrCJto 

de nada informar nem esclarecer. Simbolizo-os como soberanos 'dos 
reinos intocáveis. Estamos presenciando hoje, como também - res
salve-se- cm outras oportunidades, por outros, uma explanação do 
que V. S• vem executando no seu árduo trabalho. 

. v. SI fez afirmações, por nós outros anotadas, que mcrceem I 

destaque. Dizia que a organicidadc do Hospitãt Distrital data, cxata· · 
mente, de dez anos, qúc o seu quadro de pessoal estava atrasado, na 
sua expressão, na sua atividadc, no exercício da sua destinação, 
desde o ano de 1971, c assinalava mais que o quadro humano da: 
Fundação Hospitalar, que V. S• dirige, só agora conseguiu 
atualizá-la porque encontrou-a totalmente superada. E dizia mãis, 
para conhecimento daqueles que se interessam pelo assunto da sa6dc 
na Capital da República, que as cidades-satélites não têm,. nem 
dispõem de autonomia total para a execução de um plano de sa6dc. 
Tanto é assim que visando o descongelamento do cenário central nos 
.observava, que Gama, atendendo a 120 mil habitantes, está aquém 
das necessidades daqueles que Ifrecisam de assistência médica. 
Observava mais que o hospital :.. c o considera o cxpositante 
modelar, que é o Hospital de Taguatinga- não está aindl\ adequado 
ao seu funcionamento, afirmando 7"" o que realmente é grave-:- que, 
ne~ o Raio X possuía, e que'scus leitos 'ainda não estão equipados 
para ã sua destinação especifica. 

Então, mostrava o nobre Dirctor, observando, também, as 
dificuldades do funcionamento, que é atincntc a 200 mil pessoas dos 
vários postos de saúde, entre os quais destacou o da .w -3, mostrava 
V. S• estar Senhor da panorâmica do sctor que dirige, dando-nos a 
segurança de que as ponderações feitas às criticas dirigidas ao seu 
setor as tomou a sério, vindo à Comissão do Distrito Federal prestar 
esclarecimentos que considero satisfatórios, c nos trazendo observa
ções c pondcraç~es que confesso de total desconhecimento meu. 

De inodo que louvo a sua presença, justamente, porqÜc • hã. 
contraste com a de alguns, que nós gostaríamos de vê-los aqui e que, 
devido à sua imponência. não se c;lignaram, até o presente momento,. 
a nossa Comissão chegar para, nos afastando de algumas dificul.: 
dades, no sctor de observações em determinados cntoques, possivcl· 
mente, estamos equivocados. E o Dr. Pàulo Rios nos trouxe- para 
mim -que me preocupo muito com a situação do meu semelhante, 
porque represento um Estado cm que o mercado de trabalho é alta· 
mente precârio, o Estado do Maranhão, lendo como li as cr!ticas que 
se lhes fizeram da dispensa cm massa de funcionârio.s da Fundação, 
trouxe-nos uma explicação que me pareceu razoável, muito aqu~m 

. dos números anunciados, que realmente alarmavam àqueles que 
sabem que o mercado de trabalho, mesmo cm Brasflia, hoje, cm 
certas circunstâncias, chegam a ser até miragem. Desse modo, 
fclic4o V. S• c peço a Deus que lhe dê forças para que, conseguindo 
atingir o seu desiderato, conseguindo atingir as metas a que se 
propõe, aqueles que aqui vivem -e nesse sctor, como parlamentar, 
me incluo - poderão considerar-se perfeitamente acobertados no.· 
setor Saúde, que é tão importante' para aqueles que, por obrigação, 
habitam a Capital da República. 

Eram as considcraçóes que desejava fazer a respeito daquilo que 
ouvi proferido pelo Sr. Diretor Paulo Rios. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE - Com a palavra o nobre Senador 
Adalberto Sena. 

O SR. ADALBERTO SENA - Dr. Paulo Rios, serei breve, 
porque é do meu feitio ser objctivo sempre que faço indagações nas 
Comissões de que faço parte, quando a elas comparecem pessoas 
para prestar esclarecimentos ou para trazer a debate os grandes 
problemas do País ou da nossa cidade. Naturalmente, cu teria outras 
perguntas a fazer, mas creio que elas jâ foram respondidas a outros·. 
Colegas que o interpelaram. Mas, desejava ter uma informação, 
inicialmente, a respeito desse Centro lntcres~olar para aperfeiçoa
mento da formação de enfermeiras. 

O problema da deficiência de enfermeiros no Brasil c, portanto, 
também no Distrito Federal, ê muito importante cjã tem sido discuti
do no Senado. Estamos muito preocupados com ele. 
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V. Ex• po.deria me informar qual a capacidad: desse Centro, se c o Hospital do IPASE, com seus quadros completos, porque 
a procura tem sido proporcional a essa capacidade c quais os níveis enquanto nós pagamos Cr$ 1.800,00 a essas auxiliares de cnfcr· 
de estudos dos vários cursos que lá funcionam? magcm esses: hospitais pagam, de salda, Cr$ 2.700,00, com .níveis 

O SR. PAULO RIOS- O Centro lnterescolar de Saúde é uma promocionais que levam essa categoria profissional até Cr$ 4.000,00 
proposição nossa que faz parte da reforma administrativa da Funda· por mês. De modo que estamos funcionando mais para servir aos'ou
ção Hospitalar, já aprovada pelo Conselho Deliberativo, mas, (tros do que a nós próprios, dai esse deficit, que citei aqui, de cerca de 
conforme já disse, ainda não entrou em execução em virtude dos óbi· setecentas auxiliarei de enfermagem. 
ces que encontramos para a aprovação de uma tabela de pessoal, que Encontramos nessa área mais outra dificuldade: é que a própria 
deve entrar em vigor a partir de J9 de junho. · '·.auxiliar de enfermagem, 9ue nós formãvamos para ingressar na 

H~ alguns anos atrâs _ e isto antecede a 1964, data em que Fundação Hospitalar, teria que ser submciiáa a concurso púbfieo. 
cheguet a Brasília -já encontrei a antiga Escola de Auxiliares de Como é que se vai exigir um concurso público de um cidadão que a 
Enfermagem preparando auxiliares de enfermagem e atendentes própria Instituição preparou? Admitiu, mediante uma prova de sele· 
para a rede hospitalar, porque 0 enfermeiro é um profissional de ní· ção, e preparou. Então passamos a admiti-las dirctamentc. Coni isso 
vel universitário... conseguimos agUentar a rede hospitalar cm funcionamento, nessa 

. área, principalmente de enfermagem. 
O SR. ADALBERTO SENA- Aliás, acompanhei a formação 

dessa Escola. O SR. ADALBERTO SENA - Fiz uma pergunta e, pela 
resposta .de V. S•, vejo que se trata de uma escola polivalente, não 

O SR. PAULO RIOS - ... e, evidentemente, a sua formação é apenas de formar enfermeiros, mas todo o pessoal paramédico, auiú-
da competência das Universidades. Posteriormente, em 1971 ou liares de Raios X, etc. 
1972, o nome dessa Escola de Àuxiliares de Enfermagem foi mudado 
para Escola Técnica de Enfermagem de Brasília; com a mesma finali- O DR. PAULO RIOS- Exatamcntc. 
dade de formar auxiliares de enfermagem e de preparar atendentes. O SR. ADALBERTO SENA- E quantó aos cursos de enfei'· 

Quando assumimos a Presidência da Fundação Hospitalar e magem, propriamente ditos, são feitos para enfermeiras com uma 
verificamos que o principal obstáculo da institluição residia cm recur- qualificação um tanto mais elevada do que a de auxiliar? 
sos humanos convocamos a nossa administração, na qual se inclui a o SR. PAULO RIOS_ A formação de enfermeiras, Senador, é 
diretora da Escola, e fizemos ver que era necessário se elaborasse um a cargo da universidade. 
plano no sentido de dinamizar a formação desse pessoal da ãrca para· 
médica. Por quê? Porque nos faltava, t~cnicos de Raios X, de labo- O SR. ADALBERTO SENA - Sim, mas eu diria que essas 
ratóri~, de anatomia patológica, técnicos .em ~cdicina nuclear e não auxiliares serão formadas em nívcl médio? Então, para esses que a 
tínhamos como formar esse pessoal, nem ninguém nos informava o Escola está formando tem havido muita procura? 

que fazer. O SR. PAULO RIOS- Nós cstámos formando, por ano, cerca 
Consultamos o Ministério da Educação e Cultura, 'que nos disse de 100 a 120 auxiliares de enfermagem, 'Que estão sendo muito rcqui-

com absoluta honestidade que estava preocupado com o assunto c sitadas. 
buscando, também, uma fórmula para resolvê-lo. Então, todo esse 
pessoal da área paramédica vinha sendo formado por entidades, O SR. ADALBERTO SENA ..:.. Uma pergunta .diferente, ago-,l 
algumas, inclusive, privadas, que necessitavam do seu concurso, atra· ra: estamos aqui nas proximidades do Orçamento- do Distrito' FC."' 
vés de cursos teórico-práticos. Inúmeros processos passavam pela mi· dera!, que é competência desta Comissão. Pergunto, então, a V. S• 'se\ 
nha mesa com os nossos radiologistas, radioterapeutas, hcmatolog~s- na proposta orçamcntâria •. que j_ádcve ~ta~ ~!l~O :et~borada,,s9riJoi! 
tas, solicitando reformulações contratuais de cidadãos - inclusive !Pronta, V. S• procurou atender a todas essas dificuldades cnumcra.::r 
'até serventes - que, lotados ali no laboratório passaram a lavàr das na sua exposição. . ··., 
vidraria, passaram a olhar alguma coisa c ali foram ficando c não' O SR. PAULO RIOS- Exatamente. Prep~ramos o orçamento, 
executando o trabalho de servente passaram a dar um,a ajuda no b 
laboratório, começaram a aprender a fazer coletas de sangue, dai a a rangendo todas as necessidades da Fundação Ho~pitalar, apresen·· 
pouco começaram a t'azer os exames mais simplórios de urina; fezes, tando os respectivos projetas e esse orçamento jã foi cncaminhad9 

ao órgão competente para julgá-lo, na área do Governo do Distrito 
etc., e um belo dia passava pela minha mesa um processo em que. federal, que é a Secretaria do Governo. 
aquele chefe de laboratório se dirigia ao seu di'retor dê Hospital soli· 
citando uma reformulação de contrato daquele cidadão para técnico O SR. ADALBERTO SENA_ Permita-me, agora, uma últi.ma 
de laboratório. Então, esse processo chegava à minha mesa e eu nada pergunta, muito relacionada com parte da indagação do Senador 
podia fazer, porque não estava na minha competência fazer um técni· Itamar Franco. ~ que cu me deixei impressionar, .como muitos dos 
co de laboratório por. um simples "autorizo" I ou por uma simples Senadores, aqui, pelo aspecto social dessa dispCI)Sa ,de funcionários. 
-determinação. Mas, como existe tembém o aspecto técnico, eu perguntaria a V. S• 

Desse modo, com essa preocupação, elaboramos um projeto se esses funcionãrios estavam servindo em suas tarefas, ou se. alguns 
para a criação do Centro lnterescolar de Saúde de Brasília. Esse ou, muitos estavam marginalizados por incapacidade de adaptação 
projeto foi ao Conselho de Educação local, que o aprovou, clabo- ao trabalho ou por outro motivo qualquer. 
ramos uma planta física para a construção desse Centro, que será 
construído na Asa Norte, junto ao Centro de Orientação.Médico· O SR. PAULO RIOS- Alguns, realmente, encontram-se cm 
Psíquico Pedagógico, de atendimento a excepcionais, que também licenQB, e no quadro que tive oportunidade de expor que, lamc,~avcl· 
pertence à Fundação Hospitalar. Esperamos iniciar essa construção mente, não deu para ser bem visto, cu informei que no sctor de vigi
ainda este ano - o projeto estâ pronto para ser licitado, tão logo lância dezcsseis desses funcionários permaneceram no quadro, c lO 
tenhamos recursos, pretendemos iniciar essa construção - c neste foram até reclàssificados; portanto, dos setenta c um, vinte e seis per
Centro, Sr. Senàdor, pretendemos, justamente, formar todo o pes· maneceram na Fundação Hospitalar. Na ârca de nutrição,. dos 
soai paramédico, não só neccssârio à Fundação Hospitalar como a duzentos c quatro servidores, cento e três permanecem na Fundação 
~oda \l ârca médica do Distrito Federal c de outros Estados qu~ H~spitalàr; ccdto e um foram demitidos c trinta ~.nove ~oram, apro· 
porventura se interessem. E digo assim porque, inclusive, Goiâs, vettados pela empresa, porque foram os únicos qu~ a\é à data. de 27 
Minas Gerais c outros Estados do Nordeste, têm sido bastante bcne· de maio, haviam procurado a empresa; quanto aos serventes, nós 
!iciarlos com a nossa Escola de Auxiliares de Enfermagem, talvez até continuamos na mesma situação, com seiscentos c setenta c oito 
mais do que nós, porque com o deficit de setecentas auxiliares de serventes. 
enfermagem, vemos hospitais como o Hospital das Forças Armadas o SR. ADALBERTO SENA_ Muito obrigado. 
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O SR. PRESIDENTE (Heitor Dias) - Com a palavra o nobre 
Senador Pâulo Guerra. 

O SR. PAULO GUERRA - Sr. Presidente, aqui cheguei, 
lamentavelmente, depois que o Dr. Paulo Rios jã havia feito a sua 
brilhante exposição. Sei que depois de S. S• ter assumido a Presi
dência da Fundação, realmente, houve uma melhora nos trabalhos 
de saúde do Distrito Federal. Apenas, gostaria de fazer uma per
gunta - e sei talvez não dependa de S. S• - é se o hospital da 
i\!üi "Norte, que está em construção, não está muito mal localizado? . 

O SR. PAULO RIOS - Eu diria a V. Ex•, Senador Paulo 
Guerra, que a rigor não haveria necessidade de se construir um 
hospital daquele na Asa Norte. Uma vez equacionado o problema de 
saúde, uma vez o habitante da cidade-satélite podendo equacionar o 
seu problema ln loco, conseqüentemente, descongestionando-se o 
Plano Piloto, a Asa Norte poderia comportar, provavelmente, um 
posto de saúde e não um hospital daquele porte. E, inclusive, quando 
elaborámos o plano para conseg~irmos um empréstimo do FAES,' 
um plano volumoso, constituído de dois grande volumes que' 

.Jl!ereceu, modéstia à parte, referências elogiosas do Ministério da 
Saúde e do próprio FAES~-ãs' autoridades do Ministério da Saúde 
nos procuraram tentando, não digo assim nos demover, mas mos
trando a inadequação da construção de um estabelecimento hos~ 
pitalar daquele tipo da Asa Norte. Ao que cu respondi, que depois de 
,iniciada a construção, que está paralisada por falta de recursos 
próprios, seria muito dificil, para a atual administração, transformar 
aquilo em qualquer outra coisa, sem que isso gerasse uma justa recla
maÇão, sobretudo por parte da população da Asa Norte, hoje em dia 
uma população bem difercnciadá, porque, se não me engano, lã é 
onde estão morando os ~s. Deputados, os Srs. Militares de alta 
patente. Então, isso iria élar margem a uma polémica muito grande c 
não seria fácil de explicar. Desse modo, o que nos .foi posslvcl foi 
remodelar o plano que encontramos naquilo que não gerasse, de ime
diato, problemas na área do Governo à qual estamos servindo, c isto 
é, digamos assim, um dever quase que politico, da nossa parte, evitar 
um problema dessa natureza. A rigor, para· responder a sua per
gunta, tecnicamente, aquele hospital não seria necessário. 

O SR. PAULO GUERRA- A minha pergunta não 'se prende 
:à necessidade ou não de um hospital na Asa Norte. Entendo- e 
nisso me permita discordar - que existe a necessidade de um 
hospital na Asa Norte, apenas ele foi mal localizado, cm cima da 
avenida; Talvez o Governo do Distrito Federal pude5se 'utilizar 
aquele prédio, num convênio com a Fundação, e indenizá-lo e loca
lizá-lo num lugar mais adequado e mais quieto, porque o barulho ou 

· ruldos que os doentes terão ali serâ muito grande. . 
Quanto à desnecessidade, tenho a impressão e, data v~nia, 

discordo de V. ·S•., que numa cidade cujo crescimento é uma· 
•explosão um hospital nunca 'é demais. Porque, quando Governador 
de Pernambuco, tive a satisfação e a honra de construir um hospital 
. integrado, Pronto-Socorro c Hospital, para que o doente logo depois 
de atendido fosse encaminhado c tivesse um leito assegurado, c o 
hospital possuía 372 leitos. O meu sucessor, meu amigo, numa 
atitude talvez impensada, disse que eu havia construído um elefante 
branco. o' fato 'é que seis anos depois esse elefante branco jã é' 
·pequeno para receber a população de Recife. 

Muho-obrigado e cumprimento V. S• 

O SR. PAULO RIOS- Eu é que agradeço. 

O SR. PRESIDENTE (Heitor Dias) - Srs. Senadores, esta 
Comissão quer agradecer a presença do Dr. Paulo Rios, cuja exposi·. 
ção deixou evidente a sua visão administrativa, a sua capacidade de 
trábalh'o, a sua probidade funcional. S. S• pintou exatamcnte dois 

'quadros: o que ele encontrou e' o que permanece, demonstrando as 
falhas que havia e que estavam a reclamar correção pronta c ime
diata. Quem assistiu, de início, a exposição do ilustre Diretor viu, 
por exemplo, a medida tom~.da pela Fundação, no que tange à aquisi· 
ção de rins artificiais, cm número que jã se eleva a quatro, quando, 
anteriormente, só existia um. As providências que se fizeram sentir 

no campo das pesquisas dos exames de laboratório, automatizando
se esse serviço, que para atender à necessidade de uma coletividadc 
não pode ficar à mercê de alguns microscópios, o que viria, portanto, 
retardar o conhecimento dos resultados obtidos, cm detrimento da 
saúde do paciente. . 

S. S• mostrou, fora de dúvida, que o problema de saúde ainda 
está a reclamar algumas medidas, porque se trata de um problema 
que não é apenas de Brasflia, que nio ~ apén~s nacional, ê um pro
blema mundial. A própria Organização Mundial de Saúde teve opor
tunidade de lixar esse problema numa frase que bem me recordo ter 
lido, c que mostra a gravidade da situação e as dificuldades por 
contorná-la: "O homem não tem saúde porque é subdesenvolvido c a 
Nação é subdesenvolvida porque o povo não tem saúde". 

_ Então, isso está a demonstrar que o problema se ganha vulto, 
sobretudo nos países subdesenvolvidos, também não está ausente em 
países em desenvolvimento, como o nosso. 

A Comissão compriu o s~u dever, teve a satisfação de ouvi-lo, c 
o ilustre Dirctor teve, também, a oportunidade de saber que, aqui, o · 
debate se faz dentro da maior franqueza, porque cada um de nós 
quer concorrer com a sua contribuição cm beneficio da causa · 
coletiva. 

O ilustre· Senador Itamar Franco, inclusive, propôs que a 
Comissão tom!lSSc algumas medidas, no sentido de pesquisar a fun
do determinados fatos. A isto a Comissão não se opõe .. V. St, Dr. 
Paulo Rios, foi, inclusive, aqui, surpreendido com perguntas que tal-, 
vez não imaginasse receber, porque constantes de um documento de 
uma cópia de ata que chegou às mãos do ilustre Senador e que, .:_ é 
preciso se frise - não lhe chegou às mãos pelos meios naturais. E 
isso é de estranhar porque não_ se negaria a quem quer que ·seja, 
sobretudo a representantes da Oposição, que têm aqui uma missão 
igual a dos demais que integram a maioria da Casa, um documento 
através do qual se pudesse conhecer situações que estejam a exigir 
remédio e correção. 

AsSim, do mcsino modo que esta Comissão está disposta a aten
der à proposição do ilustre colega, o nobre Senador Itamar Franco, 

· no sentido de se levarem avante pesquisas para melhor conhecimento 
do assunto, permita V. St Dr. Paulo Rios, que também lhe faça um 
pedido: pesquise, Sr. Dirctor, o modo coino esse documento chegou 
às mãos do Senador, porque se a democracia não pode permitir o 
silêncio comprometedor, também não pode ser ela veículo para: 
delação c para felonias. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente; peço a palavra, 
por uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Heitor Dias) - Tem a palavra o nobre · 
Senador Itamar Franco, para uma questão de ordem. · · · 

O SR. ITAMAR FRANCO- Não vejo, Sr. Presidente, por. 
que um Senador da República não possa ter, cm suas mãos, um 
documento de um Conselho Deliberativo? 

O SR. PRESIDENTE (Heitor Dias) - Pode. Mas. V. Ex• 
requereu? · 

O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex•, sinceramente, neste ins
. tante me surpreende, com a amizade que lhe tenho, com. o respeito 
que me merece, não só como Senador da Rcpúblicà; com a 
expressão: que mande pesquisar como chegou esse documento às 
minhas mãos .. V. Ex•. sinceramente, neste instante: exorbita da sua 
condição de Presidente desta Comissão. · 

O SR. PAULO GUERRA- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Heitor Dias)- Pois não. 

O SR. PAULO GUERRA - Nobre Presidente, Senador 
Heitor Dias, ten~o a impressão que •V. Ex• entendeu mal. um: 
Senador da República, recebendo esse documento - é preciso dizer 
que não endosso, aqui, os conceitos do nobre Senador Itamar 
Franco, a respeito das criticas que fez - ele está recebendo um' 
documento público, uma ata de uma reunião, que é, portanto, um'. . . . •': 
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documento pl1blico. E V. l:!x• diminuiria muito a 1magcm do Ilustre 
Presidente da Fundação Hospitalar do Distrito Federal se se ativcssc 
a esta minl1cia de saber quem mandou entregar aquele documento. 

O SR. PRESIDENTE (Heitor Dias) - Eu não acho que o 
nobre companheiro... . 

O SR. PAULO GUERR~ - Permita-me, Sr. Presidente,.· 
porque na9a melhor do que ser fiscalizado. S. Ex• se saiu tão bem· 
aqui, não digo que tenha dado um show, porq1,1c isto aqui não é um. 
palco, mas deu uma demonstração consciente de que é um homem 
que está bem capacitado para dirigir uma organização dificil, como é 
uma Fundação de Sal1dc Pl1blica. Eu faria um apelo a V. Ex•, dentro 
do meu espírito liberal, que é também o de V. Ex•1 ---: isso não é se
gredo de Estado - no sentido de que V. Ex• retirasse o que disse. 
V. Ex• é um homem compreensivo. 

O SR. PRESIDENTE (Heitor Dias)- Eu posso retirar p~rquc 
apenas fiz a ele um apelo, mas o que não posso é deixar de condenar· 
o fato; que o documento chc~uc às mãos de quem quer que seja, pc
los meios competentes, cu ~ccito c . aplaudo. Mas não posso· 
compreender, sobretudo se saiu de determinada área onde os princf·. 
·pios de convivência devem estar subordinados às normas da ética 
que o crédito de confiança impõe. 

O SR. PAULO GUERRA- V. Ex• permita. Entendo que infc· 
liz deste Pais em que os homens piÍblicos não tenham coragem de 
apresentar uma defesa, c que a sua eficiência administrativa esteja . 
também condicionada a um s~gredo dessa natureza. 

. O SR. PRESIDENTE (Heitor Dias)- Mas, não há segredo, cu 
disse. O documento poderia chegar às mãos do il~strc· Senador pelos 
meios competentes, ou, pelo m.cnos, quem o enviou assumisse aberta· 
mente a responsabilidade. 

O SR. PAULO GUERRA- Permita que conclua, embora não 
pertença à Cqmissão, é que posso dialogar. 

O SR. PRESIOENTE (Heitor Dias)- Mas V. Ex• nos honra: 
com a sua presença. 

O SR. PAULO GUE.RRA...:. Ténho por V. Ex• o maior apreço 
e, se V. Ex• permitir, amizade. 

O SR. PRESIDENTE (Heitor Dias)- Muito obrigado. 

O SR. PAULO GUERRA- Mas, eu entendi que V. Ex•, que 
tem sido tão feliz na atuação, nesta Casa, talvez tenha-se excedido na 
condenaçã~ da chegada de um documento a um parlamentar, • 
porque são esses documentos que alimentam a nossa atividade, 
principalmente quando se trata de um documento piÍblico. Eu, quan
do Governador do Estado, quando Prefeito, não temia nenhuma 
dcniÍncia, não gostaria é das cal11nias, mas dcnllncia - c não pode 
haver ca111nia num documento desse, porque é uma ata- eu não te· 
mia, até gostava; é como o caixa ou o tesorciro que se sente magoado 
quando o chefe ou o diretor o fisca,liza. Todas as vezes cm que se fis· 
caliza e. se encontra tudo certo, o tesoureiro, o di~ctor, fica mais 
crêdcnciado perante o seu chefe. Se esse documento veio aqlii c o Dr. · 
Paulo Rios provou que as verbas não foram gastas para não serem 
esbanjadas, não gastou porque elas tinham um sentido especifico, 
não gostou porque, infelizmente, libera-se no dia 29 de dezembro, 
para que os Diretorcs façam qu!mica erradamente, apresentem reci
bos, como era hábito antes de 1964, que se apresentasse recibos, cm . 
dois .dias, de verbas volumosas para. se justificar perante o Tribunal 
de Contas, então o ~r. Paulo Rios foi uin homem honesto, correto, e, 
este documento scrv1u apenas para mostrar que ele é um homem que 
não esbanja o dinheiro pl1blico. Essa deniÍncia até se fosse por uma 
carta, tenho a impr~ssão de qu~ não merece esse pedido, esse ap~lo 
de V. Ex• A cxpos1ção de hoJe colocou o Dr. Paulo Rios muito 
acima, no meu conceito; cu não o conhécia, gostei profundamente cia 
'iiiãtiéira côm que ele. conduziu, aqui, o debate, cxpõs ~ sua atuai;ão 1i' 
Ticillc da Fundação, mas .se ele atender a V .. Ex• cairá no meu 
conceitO.~ . · 

O SR. PRESIDENTE (Heitor Dias).:... Ele n'ão vai me atender;· 
porque o meu apelo não prevalece. Mas, o meu julgamento não · 
posso deixar de fazê-lo. 

. OSR.PAULOGUERRA-ObrigadoaV. Ext 

O SR. LÁZARO BARBOZA- Permite V. Ex•, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Heitor Dia~~ . ..::. Tem a palavra o nobre 
Senador Lázaro Barboza. · 

"' O SR. LÁZARO BARBOZA - Sr. Presidente, não faço aqui 
um apelo porque V. Ex• já o fez ao eminente Senador Paulo Guerra. 
Mas;· a colocação feita por V. Ex•, a respeito de como esse 
documento chegou às mãos do nobre Senador Itamar Franco, não 
foi - convenhamos - das mais felizes. Tratando-se de uma ata de 
reunião do Conselho Deliberativo da Fundação Hospitalar do Distri
to Federal, é um documento que até por praxe é publicado na 

:imprensa. 
O SR. P.RE~IDENTE (Heitor Dfas) - Mas podia ter trazido 

da im_ercnsa, do Diário Oficial. · 

Q SR. LÁZARO BARBOZA - Não se trata de nenhum 
documento com ó timbre de reservado; .da! porque, data . vênia 
entendo que o noorc Scnãdor ltamar franco está escüsado d~ 
prestar quaisquer explicações a respeito. Tenho por V. Ex•, nobre 
Senador, o maior respeito c uma grande amizade- e V. Ex• sabe 
disso. Então, eu pediria a V. Ex• que não fosse assim tão veemente 
nessa condenação que faz ao nobre Senador Itamar Franco, que, 
absolutamcnle, não usou de má fé ou de meios ilícitos para ter cm 
mãos esse documento, mesmo porque não é um documento com a· 
chancéla de' reservado, não envolve completas hipóteses de interesse·· 
da segurança nacional ou coisa que o valha. 

O SR. PR:ESIDENTE (Heitor Dias) - Perdão! Eu não estou 
faze!ldO nenhuma modificação. do meu conceito quanto ao nobre 
Senador Itamar Franco. S. Ex• está utilizando o documento que lhe 
chegou às mãos. O que condeno é o modo como foi conseguido: 
Condeno quem mandou. A S. Ex• não, pois ele está usando um ins-. 
trumento que lhe veio às mãos e que é um documento oficial. Eu não! 
mudo o meu julgamento sobre o processo criticado. A minha revolta· 
é, porém. contra quem fez a remessa. 

· · · . Perdoe, ·portanto, v. Ex•. Não ·pense que fiz quaiqucr ·juízo 
quanto a sua pessoa. Não mod'ffiq.uci o conceito cm que o tenho. . 

O SR. LÁZARO . BARBOZA - Sr. Presidente, apenas para 
,acrescentar mais, que ao invés, a meu·vcr, de se condenar veemen
temente a pessoa que fez a entrega desse documento ao Senador· 
:Itamar Franco eu até poderia dizer que, de minha parte, merece· os 
meus parabéns, pois até ensejou para que fosse tratado aqui, na 
Comissão do Distrito Federal, de forma franca, leal c honesta, um 
,caso realmente sério. Porque ao invés de estar alimentando 
mexericos lá fora, ao invés de estar alimentando suspeitas infun
,dadas, serviu para que o eminente Dr. Paulo Rios pudesse fazer aqui 
uma digressão franca - como foi do seu feitio e que cu tive a opor
tunidade de louvar - c a Comissão ficou plenamente esclarecida de 
que o recolhimento daquela dotação orçamentária foi efetivada para 
:evitar qu~o gasto fosse feito sem plancjamcnto e sem atender aos 
legítimos interesses da administração pOtllica. Dai porque, a meú 
·ver, a pessoa que entregou este documento não merece ser culpada 
de nada. 

o SR. PRESIDENTE (Heitor Dias)....; Vou ciicérrar a reunião, 
"dizendo qÚc apenas pcç~ desculpas quànto à iiiterprctaçã·o que as mi: 

·· nhas palavras tcriham proporcionado, sobretudo cm relação a um . 
:homem que merece todo o meu apreço, que é o nobr~ Senador I ta·· 
mar Franco. De modo que as minhas palavras não foram a S. Ex• Eu . 
d!ssc que S. Ex• foi surpreendido coin um documento. S. Ex• con· · 
'tinua para mim um homem de bem. E esse é o seu conceito no Se· 
~~. . 

O SR. ITAMAR FRANCO- Realmente. Esíranhei isso, sincc· 
ramcnte. · ' 
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O SR. PRESIDENTE (Heitor Dias) .....: Apenas isso, para dar o 
assunto por encerrado, 

Está en,cerrada a Reunião. 
(Levanta-se a Reunião às /2 horas e 50 minutos. I 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de 
Delegação Legislativa n9 1, de 1976, que "propõe delegação de 
poderes ao Presidente da República para elaboração da Lei, 
criando o Ministério da Ciência e TêcnoÍogia, e determinando 
outras providências". 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA 
EM J9DESETEMBRO DE 1976 

Às dezesseis horas do dia primeiro de setembro do ano de mil 
novecentos e setenta e seis, no Auditório Milton Campos, presentes 
os Srs, Senadores Luiz Cavalcante, Augusto Franco, Gilvan Rocha, 
Itamar Franco, Danton Jobim, Otair Becker e Deputados Raul 
Bernardo, Hélio de Almeida, Paulino Cícero e Octacílio Queiroz, 
reúne-se extraordinariamente a Comissão Mista incumbida de 
estudo e parecer sobre a supracitada Proposta, para ouvir a palestra 
do Engenheiro Geraldo Bastos da Costa Reis, Presidente do Clube 
de Engenharia do Rio de Janeiro, convidado pelo Sr. Senador 
Itamar Franco, Presidente da Comissão. 

Deixam de comparecer, por ,motivo justificado, os Srs. 
Senadores Jarbas Passarinho, Virgílio Távora, Domício Gondim, 
Arnon de Mello, João Calmon, ltalivio Coelho, Roberto Saturnino e 
Deputados Parsifal Barro'so, Flávio G1ovine, Jarmund Nasser, Al
tair Chagas, Ari Kffuri, Brígido Tinoco, Jorge Uequed e Sílvio 
Abreu Júnior. 

Dimdo início aos trabalhos, o Sr. Presidente, Senador Itamar 
'Franco, concede a palavra ao Sr. Deputado Hélio de Almeida, para 
fazer· a apresentação do convidado. No decorrer da palestra, 
concordou o Engenheiro Geraldo Bastos da Costa Reis, plenamente, 
sobre a viabilidade da criação do Ministério da Ciência e Tecnologia, 
. proposta pelo ilustre Deputado Hélio de Almeida. 

Durante a palestra, fazem uso da palavra os Srs. Senadores 
Danton Jobim, Otair Becker e Deputados Hélio de Almeida, Octací
lio Queiroz, Paulino Cícero e Raul Bernardo. Antes de encerrar os 
trabalhos, o Sr. Presidente agradece a presença dos Srs. Congres
sistas e convidados, prometendo~ se possível, antes da apresentação 
do parecer\ ~P Sr. Relator, Deputado Parsifal Barroso, convid~r 
outras personalidades para debaterem o' assunto, que-julga da maior 
importância . .Comunica, ainda, que o apanhamento taquigráfico da 
reunião será-publieado, em anexo, à presente Ata. . _ . 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a Reunião e, para 
constar, eu, Alfeu de Oliveira, Assistente de Comissão, lavrei a 
presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente, 
demais memb~os da Comissão e vai à publicação. 

ANEXO À ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÃRIA DA 
COMISSÃO MISTA INCUMBIDA DE ESTUDO E PARECER 
SOBRE A PROPOSTA DE DELEGAÇÃO LEGISLATIVA NP I, 
DE/976. 

Integra do apanhamento taquigráfico, com publicação autorizada 
pelo Sr. Presidente.da Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -~com muito prazer 
que a nossa Comissão recebe, lioje, esta personalidade ilustre, e~te 
Engenheiro dos mais. conhecidos no Brasil, que é o Dr. Geraldo Rets., 

Seguindo praxe da Casa, em nossas Comissões, eu convidaria o 
Deputado Hélio de Almeida para que fizesse uma saudação, em 
nome desta Comissão, ao Dr. Geraldo Bastos Reis. 

O SR. DEPUTADO H~LIO DE ALMEIDA- Sr. Presidente, 
nobres Parlamentares, Srs. visitantes. ~ um granC!e prazer apresentar 

ao auditório a figura do Engenheiro Geraldo Bastos da Cósta Reis,;: 
quem me ligam laços de muito afeto. Geraldo Bastos da Costa Reis 
foi nomeado Diretor-Geral do Departamento Nacional de Obras de 
Saneamento ao tempo em que o Presidente Jânio Quadros assumiu a 
.Presidência deste País, sendo Ministro da Viação e Obras Públicas o 
Engenheiro Clóvis Pestana. Isto foi no ano de 1961. 

Posteriormente, com a renúncia do Presidente Jãnio Quadros, 
assumiu a Presidência o Presidente João Goulart, que teve como seu 
Primeiro Ministro de Viação e Obras Públicas o então Coronel Virgí
lio Távora. Virgílio Tâvora manteve. à frente do DNOS o colega 
Geraldo Reis. Aos 13 de julho de 1962, tive a honra de assumir o . 
Ministério da Viação e Obras· Públicas no Gabinete Parlamentar diri-
. gido pelo Primeiro Ministro e grande homem público, grande bra
sileiro Francisco Brochado da Rocha. 

Pelas informações que tinha a respeito da atuação de Geraldo 
Reis, no Departamento Nacíonal ile Obras de Saneamento, mantive
o no cargo e durante todo o periodo em que trabalhei à frente do· 
Ministério da Viação e Obras Públicas aprendi a admirar Geraldo 
Reis, pelo seu espírito dinâmico, seu trabalho eficiente, usa hones- · 
tidade a toda a prova e pelos predicados que tinha como administra
dor. Estava ele terminando um projeto de lei para transformar em 
autarquia o Departamento Nacional de Obras de saneamento que, 
na ocasião em que assumiu o Ministério da Viação, era uma repar
tição pública. Esse Projeto veio à discussão na .Câmara dos Depu
tados e no Senado Federal e foi, finalmente, aprovado pelo Congres
so e sancionado pelo Presidente João G.oulart com alguns vetos que 
foram, todos eles, rejeitados depois pelo Congresso Nacional e, as
sim sendo, a lei ficou incólume a qualquer emenda ou alteração e é, 
realmente, a lei responsável pelo surto de progresso que de 1963 até a 
presente data vem caracterizando aquela autarquia. 

Terminando ·o meu mandato do qual me desinvesti a pedido, 
voltei à Presidência do Clube de Engenharia, em !967, e convidei 
Geraldo Reis para Secretário-Geral de minha diretoria, cargo que ele 
jâ vinha ocupando na administração de Saturnino de Brito Filho. 
Em !970, fui reeleito Presidente do Clube de Engenharia e comigo 
toda a Diretoria do período 67/70. Assim, tive Geraldo Reis como · 
Secretário-Geral do Clube por dois períodos administrativos, ou 
seja, seis anos. 

Em 1973, não desejando candidatar-me novamente à reeleição, 
por achar que a renovação dos quadros administrativos de entidades 
de classe é um princípio bâsico de grande justiça, não me candidatei e 
fui um dos lançadores da candidatura de Geraldo Bastos. da Costa· 
Reis, à Presidência do Clube de Engenharia, Teve ele uma atuação · 
sobremaneira brilhante, inclusive iniciando os serviços de instalação 
da sede campestre do Clube de Engenharia, para o qual a atual Dire
toria comprou um grande lote de terreno em Jacarepaguâ, próximo à 
Barra da Tijuca. 

Na quinta-feira passada houve eleições para renovação da Dire
toria do Clube de Engenharia e os três únicos ex-Presidentes vivos, 
ou seja, Mauricio Joppert da Silva, Francisco Saturninó de Brito' 
Filho e eu assinamos um manifesto recomendando aos associados do 
Clube a reeleição de Geraldo Bastos da Casta Reis e de todos os seus 
companheiros que ele julgasse, devessem permanecer na Diretoria. ~ 
Teve.ele um concorrente, ou melhor, uma concorrente na figura da ' 
distinta ·Enge,Óheirâ' Clara Macordes Simões de Faria, brilhante .•• 
Engenqeira da Rede Ferroviária Federal e antiga Diretora do Depar- · 
tamento"Feminino do Clube de Engenharia. A disputa foi muito acir-. ·~ 
rada e Geraldo venceu as eleições por um apertado escore: :teve c!~. ., 
977 votos e Clara Macordes teve'!27. Assim, em breves dias o Clube J 

realizará a cerimônia da posse da sol-dlsant nova diretoria, na qual. a 
maiorhi:dos seus membros são partic;ipantcs óa Diretoria que •termi-
na, agora, o seu mandato. · · · · t 

Em todos esses cargos em que Geraldo pol)tificou, incluindo o ·.> 
de Chefe de Gabinete do Departamento Nacional de Estradas de ' 
Rodagem, ao tempo em que foi Diretor-Geral o saudoso colega 
Rí:gis Sittencourt e o nilo menos saudoso colega· Baptista Pereira, a 
esses .tempo, por algumas vezes, assumiu Geraldo a Direçilo-Geral 
interina- do DNER, tendo. sido,. tamb6m, Chefe do Gabinete. do: 
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Conselho Nacional de Pesquisas, ao tempo em que Baptista Pereira· ;ci!'nal de Pesqui!as, õ eminente e saudoso Professor c dilcto amigo 
foi o seu Presidente. · ,Jos6 Baptista Pereira. Ilustres t6cnicos e cientistas participavam en .. ' 

Em todos esses cargos, realizando todas as funções a eles liga.' tio do Conselho Deliberativo daquele 6rgio, pontilhando os nomes 
das, Geraldo Reis deixou stmpre a sua passagem assinalada por uma 1dc Ulio Gama, Marcelo Damy de Souza Santos, Bernardino de Ma· 
;aura de eficiência notâvel. e por isso que julgo a Comissão Mista de tos, Bernardo Geisel, Paulo Sã, Francisco Máffei, António Coucci" 
Senadores·e de Deputados que cstâ a analisar a Delegação Legislati-

1
ro, Heitor Grillo, Ollmpio da Fonseca, Francisco Sã Lessa c outras 

va n9 I, concedendo poderes ao Presidente da Rep6blica para a cria- ·grandes expressões do mundo t6cnico e cientifico. · 
çio de Ministério da Ciência c Tecnologia, esta Comissão, repito, · - Oriunciõ cio Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, 
tem a felicidade de deter, hoje, em seu meio, essa figura de que acabd do entilo Ministério da Viação c Obras P6blicas, no qual atuci 
de falar, de Geraldo Bastos da Costa ·Reis, que nos darã alguns es- durante mais de 20 anos, com estágio de estudante em quase todos os 

•clarecimcntos, algumas informações c uma pequena aula sobre a 'N b s~us setores técnicos, pude realizar naquele 6rgilo - Conselho a-. 
onvcniência da criação do Ministério da Ciência e Tecnologia. Esta c1onal de Pesquisas - uma reforma administrativa c, com a ajuda de• 

era a apresentação que cu desejava fazer, Sr. Presidente,' reiterando José Baptista Pereira . c de outros antigos Conselheiros, antiga' 
os meus agradecimentos pela honra que me concedeu V. Ex• de· .aspiração dos rodoviários: a criaçilo do Instituto de Pesquisas· 
fazer tal apresentação. Obrigad<?. . Rodoviârias, à semelhança do hlghway research board, onde a. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Muito obrigado a pesquisa no setor de transportes em geral c no transporte rodoviârio 
V. Ex• cm particular ganhasse importância como fonte natural de criação c 

Com a.palavra o Engenheiro Geraldo Bastos da Costa R.,~ . melhoria dos métodos c processos a que o desenvolvimento induz. 
O SR. GERALDO BASTOS :.. Excelcntlsslino Sr~ Senador A Ciência e a Tecnologia têm.na pesquisa a base de sua evolu-

ltamar Franco, Presidente da Comissão Mista do Congresso· , :çilo. Todavia, a ciência c a tecnologia eram mal compreendidas, 
Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Proposta •sobretudo a primeira, tida como in6til instrumento de administração 

ide Dclcgaçllo Legislativa n9 1 de 1976, que propõe delegação de cgovcmo. 
·poderes ao Excclcntlssimo Senhor Presidente da Rcp6blica para A criação do Conselho Nacional de Pesquisas foi grande estl-. 
elaboração de Lei criando o Ministério de Ciência c Tecnologia; muJo c ~pcrança para a ciência c a técnica nacionais, significando en-: 

. 'Exmos. Srs. Senadores; Exmos. Srs. Deputados; meu prezado cole- tllo o. reconhecimento. oficial do Governo ao relevante papel da; 
ga, Presidente do Conselho Federal de Engenharia c Arquitctura, pesqu1sa pura c aplicada na emancipação económica c social das na-! 
lnâcio de Lima Ferreira; prezados colegas; Senhores presentes: ções. . . : 

As palavras do nosso colega Hélio de Almeida, como todos per- . Em ma1o d~ 1972, o então Presidente ~o Clube de Engcnharia,1 

ccbcram, silo palavras de um grande amigo com quem tive a oportu- hoJe ~tuantc c Ilustre membro desta Casa •. o Deputado Hélio de 
nidade de trabalhar num determinado período de nossa vida p6blica Almeida, pronunciou, perante a douta Coniissllo Especial destinada· 
e depois no Clube de Engenharia. Ele é, incontestavelmente, um •.elaborar Projeto de Lei de incentivo à pesquisa cientifica e tecno16-
.grande amigo além do grande lldcr que sempre foi cm nossa classe. glca no Brasil, brilhante conferência tratando do assu~to A Ciência c 
Agradeço profundamente ao Hélio, meu velho amigo. c a Tecnologia no Brasil e A Ciência c a Tecnologia no Estado da 
companheiro, as generosas palavras a meu respeito. · Guanabara. · 
· Srs. Senadores c Srs. Deputados, meus Senhores, nllo os . Nós, ao alinharmos o nosso pensamento, procuramos uma 
surpr«?Cnderci com uma conferência na acepção da palavra. Recebi· outra ârca que pudesse vir reforçar os argumentos de nosso colega 
hã alguns meses, do nosso. co)cga H61io de Almeida, um convite para. liélio de Almeida quando aqui esteve hã cerca de 4 anos. Então 
comparecer ao Senado Federal, a fim de manifestar a. opinillo do· ·~rocuramos desenvolver o nosso raciocínio em tomo da ligação 
.Clube de Engenharia sobre esse tema Ciência c Tecnologia, tendo em entre a Ciência c a ind6stria. 
Vista a posição assumida por aqucle·Ciube de lutar pela criação do· Conclusivamente, naquela época, o Engenheiro Hélio de Almei-
Ministério da Ciência c Tecnologia. Relutei de alguma forma, por- da apresentou recomendações do Conselho Dirctor do Clube de. 
·que, como esclareceu Hélio de Almeida, nós estãvamos numa cam- 'Engenharia pela criação do Ministério da Ciência e Tecnologia, 
panha eleitoral, cm que é uma chapa, como ele esclareceu, mas 0 constituído fundamentalmente por dois Conselhos Nacionais: o 
presidente tem que assumir, realmente; o comando c a liderança Conselho Nacional da Ciência c o Conselho Nacional da 
desse trabalho, que nilo é muito fâcil, pelo espírito cxtraordinaria- Tecnologia. Tal recomendação ainda. estâ de p6 no Clube d~ 
mente dcmocrâtico predominante naquela entidade. O H61io. Engc~h~ria~ por isso que aquela entidade insiste na criação do referi-· 
quando m~ convidou, teve a gentileza de me oferecer um cxclllplar d'e do Mmls!én~. . . . 
uma conferência por ele proferida perante uma Comissão de nome No amb1to estadual- no entllo Estado da Guanabara- no d1a 
ligeiramente um pouco menor do que 0 da atual, c ele acentuou esse 23 de ju.nho de 1967 foi criada a Secretaria de Ciência c Tecnologia 
aspecto ao inicio da sua conferência, proferida no dia 30 de maio de ~el~ Lc1 n9 1.336. Referida Lei foi pioneira cm toda a América 
1972. Era Presidente dessa Comissão, Comissão especial destinada à Latma e a Secretaria de Ciência c Tecnologia foi instalada em 1968, 
claboraçilo de um ou mais projetas de lei visando a incentivar 0 sctor ~om a atribuição de promover c incentivar investigações que 
da pesquisa cientifica e tecnológica no Brasil, o Deputado Lins c Sil- mtercssasscm à clcvaçilo das condições sócio-cconômi~s do Estado 
va. Mas, ficamos com muito pouca margem de assuntos, tendo em e que pudessem .contribuir para o desenvolvimento do Pais. 
vista que nessa conferência o nosso colega Hélio de Almeida, com O Primeiro-Secretãrio de Estado da Secretaria de Ciência c 
grande brilho e com .dados convincentes, abordou o assunto tanto Tecnologia foi o eminente Professor Arnaldo Niskier,.cmpossado em 
sobre a tecnologia nacional como, tamb6m, a criaçllo da Secretaria 16 d~ outubro de 1968 c que desenvolveu naquele órgão excelente tra-
dc Ciência c Tecnologia no novo Estado, 'resultante da fusão dos Es- balho. 
tados do Rio de Janeiro c da Guanabara. A Secretaria de Ciência.e Tecnologia foi extinta pelo Govcrn~ 

Em primeiro lugar quero agradeéér sinceramente a honra c a Estadual da Fusão. 
deferência com que a Comissão quis distinguir o Clube de' O Clube de Engenharia assim se manifestou atrav6s de nota 
~ngcnharia, tradicional entidade técnica c de classe, quase ccntenã- divulgada pela imprensa: 
ria, com rclcv.antcs serviços prestados ao Pais e à engenharia, convi
dando o seu Presidente a manifestar-se sobre o tema Ciência c Tec- · 
nologia. 
I. Em 1955, tive a grata satisfação de exercer, durante um ano, as. 
funções de Chefe do Gabinete do então Presidente do Conselho Na-

"A propósito da administração do Novo Estado do Riõ · 
de Janeiro que se inicia com a fusão dos antigos Estados da· 
G~abara e do Rio 'de Janeiro, o Conselho Dirctor dó· 
Clube de Engenharia, cm sua 61tima reunião realizada a S do 
corrente mês (março), adotou a seguinte. rcsoluçilo: I) 
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A provar voto de congratulações com o Exm9 Sr. Governador 
do Novo Estado do Rio de Janeiro ao princípio de sua gestão 
e desejar a S. Ex•. e à sua equipe de trabalho os melhores 
votos de pleno êxito na missão a que se entregaram. :Z) Apro
var, também, voto de louvor pelo motivo da criação de uma 
Secretaria de Estado de Transportes, para coordenar o con
junto dos diferentes sistemàs de transportes, jâ que em geral é 
essa a filosofia hâ muito adotada. 3) Solicitar ao novo Gover
nador do Estado seja reconsiderado o problema da supressão· 
da Secretaria de .Estado de Ciência e Tecnologia, cuja notícia 
foi. recebida com surpresa nos meios técnicos e científicos jâ 
.que, dita Secretaria prestou ao Estado da Guanabara os mais 
rele.vantes serviços e uma vez que suas atribuições são tidas 
como basicamente indispensâveis na era moderna, ao desen
volvimento do· Estado, e que o progresso se apoia indis
cutivelmente nas grandes conquistas da ciência e da técnica." 

Deixou aquela Secretaria considerâvel acervo de realizações, 
entre as quais destacamos a construção do Planetârio e a publicação 
de "RIO ANO 2.000", uma visão panorâmica do desenvolvimento 
científico e tecnológico da Guanabara nas próximas décadas, além 
de uma programação a cumprir, tal como a construção de um 
Ce~tro de Tecnologia de Unidades Nucleares e de um Parque 
Ecológico. 

Repetindo ~alavras proferidas hâ pouco tempo, por ocasião da 
abertura de conferência aguardada com certa ansiedade, declaro rque 
aqueles que conhecem a história do Clube de Engenharia não es
tranham o seu empenho na criação de um órgão a nível ministerial 
para definir e estabelecer a pesquis'a científica e tecnológic~, planejar' 
o seu desenvolvimento e as diretrizes bâsicas do P,rogram'a Tecnoló
gico Nacional. 

. Em 24 de dezembro próximo o Clube de Engenharia completarâ 
96 anos e inestimâvel tem sido a sua contribuição, séria e correta, na 
solução de problemas ·técnicos e científicos que envolvem· a 
valorização da Engenharia e o desenvolvimento do País. Cedo 
envolveu-se nas campanhas da abolição da escravatura, da proclama
ção da República e no conflitg entre o Governo e a congregação da 
Escola. 

O (9 Congresso de Engenharia e Indústria realizado no Brasil 
foi promovido pelo Clube de Engenharia em 24 de dezembro de 1900. 

Ainda hâ pouco, a propósito do transcurso do 959 aniversário, 
"Engenharia e Arquitetura", de Belo Horizonte, dedicou· uma 
página ao Clube de Engenharia - 95 Anos a Serviço do 
Desenvolvimento Nacional. 

Recomendamos a leitura dessa publicação para aqueles que não 
conhecem esta tradicional entidade de· classe, ma:s vale a pena, neste 
instante, para mostrar o propósito do Clube de Engenharia e a sua 
autoridade em recomendar, em lutar pela criação do Ministério de 
Ciência e Tecnologia, vamos reproduzir alguns trechos da mesma 
referindo-se à atuação do Clube n.o passado: 

"A reorganização do antigo "Lloyd", o prolongamento 
da Estrada de Ferro Central do Brasil em Minas, as estradas 
garantidoras de nossas fronteiras, o·porto do Rio de Janeiro, 
o estudo do carvão ,nacional, a abertura da Avenida Central, 
o problema das secas do Nordeste, que mereceu do CE uma 
série de sugestões da mais alta transcendência, o melhora
mento dos meios de comunicação existentes à época,· a 
criação de novas indústiias, estudos como o do Código de 
Águas, Código de Minas, o da Carta do Brasil, o 29 Congres
so Ferroviário Sul-Americano e o Congresso Internacional de 
Engenharia, no ano do Centenârio da Indel?endência do Bra
sil; o 29 Congresso de Engenharia e Indústria, na nova gestão 
de Paulo de Frontin(l929), a Regulamentação da 'Profissão 
de Engenheiro, em i933, a construção do Aeroporto ao Rlo 
de Janeiro, na ponta do Calabouço, a eletrificação da Cen
tral, o Ribeirilp das Lajes - es~as o muitas outras, muitls
simas outras realizações ou colaborações fazem do Clube de 

Engenharia uma entidade de rigoJosa utilida~e pdbllca, a que 
deve enormemente o Brasil." 

"Como sintetizar as promoções, os gestos ldcidoa de 
apoio integral da entidade quase centenâria às grandes 

· iniciativas públicas ou privadas que faziam o nosso Pa!s gal· 
gar mais rapidamente os caminhos do desenvolvimento, • 
partir da chamada Rep6blica Nova, que se iniciara com a 
Revolução de 1930'1 

· A Questão do Petróleo ( 1948), a defesa da Hilbia 
Amazónica, ameaçada de internacionalização e. defendida 
com ardor e patriotismo pelo grande estadista Arthur Bernar· 
:des, ex-presidente da República, a Defesa do Minbrio -
essas e tantas outras questões foram sendo atacadas a partir 
da gestão do inesquecível presidente Edison Passos, sucedido 
em 1955 pelo Prof. Maurício Joppert da Silva (reeleito em 
1958, terminado seu segu.ndo mandato em 1961 ), pelo· 
Engenheiro Hélio de Almeida (eleito em 196le sucedido pelo 
Engenheiro Francisco Saturnino de Brito Filho, cujo manda· 
to se estendeu até setembro de 19$, quando foi reeleito o En· 
genheiro Hélio de Almeida). 

Nesses últimos vinte anos o Clube de Engenharia orga
nizou, entre outros eventos de real importância, um Simpósio 
sobre os grandes problemas da Guanabara (ocasião em que 
se debateu a imediata construção do metrô carioca); 
manifestou-se veementemente contra a decisão do governo' 
Lacerda de contratar os serviços da firma grega "Doxiadis 
Internacional Associates"; a realização do Seminârio Na
cional sobre Política de RemuneraÇão do Engenheiro (21 a 25 
de'junho de 1965); Semana de Debates sobre o problema das 
favelas; 39 Congresso Brasileiro de Engenharia e Indústria 
(12 a 18 de setembro de 1966); o Simpósio sobre o. Plano 
Nacional de Habitação e o Planejami:nto. Local Integrado (6 
a 10 de março de 1967); Campanha de Defesa da Engenharia 
Brasileira; Simpósio sobre proteção contra calamidades 
públicas; o Painel sobre problemas brasileiros." 

O Clube de 'Engenharia sempre participou, com espírito de. , 
colaboração, de apoio em favor do desenvolvimento do País. Sempre 
esteve presente nas grãndes lutas em defesa da EnSEnharia Nacional 
e pelo desenvolvimento do País. 

Procuramos, a partir deste histórico, fazer uma conotação entre. 
os inventos havidos no mundo, hâ pouco mais de dois séculos, ou 
seja, em torno de 1733, quando se deu início à Revolução Industrial, 
ao se obter o primeiro fio de algodão através de uma mâquina 
modelo, de ~erca de dois pés quadrados, sem interferência de dedos 
humanos. Foi daí, em 1733, perto de Sulton Coldfield, que se deu 
início à Revolução Industrial. 

A partir de então, a ciência, a tecnologia e o poder inventivo do 
homem, vêm contribuindo permanentemente para diminuir a labuta, 
satisfazer velhas necessidades e criando um nível de vida 
inconcebível. 

Há pouco mais de meio século jâ eram conhecidos os princípios 
básicos da energia atómica, tendo sido descoberta no último ano do 
século passado pelo fisico francês Becquerel, a radioatividade 
natural ou espontânea de certas substâncias, o urânio, de início, que 
Becquerel mostrou produzir lentamente um desprendimento de 
energia. Os sábios Curie descobriram mais tarde a existência de 
outros elementos radioativos naturais, alguns - o rádio, o polónio 
que se desagregam com rnttior velocidade - muito mais .ativos do 
que o urânio. 

Tais descobertas, durante meio século, não tiveram rumo 
prático, em 'virtude da dificuldade de controlar esse fenômeno da 
radioatividade natural. 

Em 1934, com a descoberta de Fermi da chamada cisão dos 
átomos, entreviu-se um método de controle da energia atômica. 

Tomando-se esses dois fatos como extremos - a máquina de 
Coldfield e u descoberta c controle da energia atómica, quantas 
descobertas e invenções num período de apenas 150 anos no máximo. 
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O calor latente, a força motriz, a turbina a vapor, a turbina a gás 
ou de combustão interna, a propulsão pela reação de uin jato de gâs. 
Em 1898 iniciou Santos Dumont a construção de uma aeronave, 
munida· de motor a gasolina na qual levantou vôo de St. Cloud, 
circundou a Torre Eiffel cm Paris c aterrissou no ponto de partida. 

A descoberta do ~trólcci em Pcnnsylvania em 1859. A 
descoberta da fibra sintética. 

O poder da ciência não tem limites. Dramática foi a liberação da 
energia nuclear. Usinas nucleares e reatares. As pilhas atômicas. O. 
invento da lâmpada de filamento de carvão. A válvula eletrônica. Os 
computadores e aparelhos eletrônicos. Os transistores. Enfim·, em 
apenas pouco mais de 150 anos, quantos inventos para conforto e 
bem-estar da humanidade, mas também para sua desgraça e 
destruição. 

As conquistas tecnológicas dos últimos cem a cento e cinqUenta 
anos aproximaram os homens e lhes deram possibilidades de comuni
cações e de informações. Por outro lado, os efeitos da Revolução 
Industrial agravaram as diferenças entre os países possuidores de 
uma estrutura capaz de imediata exploração e aproveitamento dos re
cursos naturais. 

As duas grandes guerras aceleraram as atividades técnico-cien
tificas, criando e mobilizando grandes indústrias, fazendo enormes 
investimentos e explorando a inteligência e a capacidade humanas. 

O Clube de Engenharia não quer permanecer à margem da 
História, pois, como dissemos há pouco, nesses quase cem anos de 
atuação tem participado intensamente dos principais acontecimentos 
da vida brasileira. 

Parece-lhe ser conveniente e necessária a instituição de um 
órgão federal, a nível ministerial, que defina, estabeleça e aplique, 
continuamente, uma Política Tecnológica Nacional. (Palmas!) 

Esta é uma introdução, ou melhor. uma apresentação nossa, 
procurando complementar a conferência feita pelo nosso ilustre cole
ga Hélio de Almeida, em 1972, nesta Casa. Ele abordou mais aque
les aspectos relacionados realmente com as organizações, fez uma 
conferência brilhante, e eu procurei, então, abordar um outro 
aspecto que vem reforçar o ponto de vista daquela Casa, em prol da 
criação desse Ministério .. .__ 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - O engenheiro 
Geraldo da Costa Reis aceitará perguntas, e tenho o prazer de passar 
a palavra ao Senador Danton Jobim. 

O SR. DANTON JOBIM- Uma pergunta: evidentemente que 
ouvi a referência que S. Ex• fez, aqui, à criação da Secretaria de 
Ciência e Tecnologia no antigo Estado da Guanabara que represen
tei nesta Casa. Devo dizer que, na época em que foi criada essa Secre
taria, não era eu parlamentar, mas jornalista, e tive oportunidadj:, en
tão, de me bater para que se criasse realmente esse Departamento 
administrativo e científico, tecnológico, ao mesmo tempo, que pudes
se, realmente, conduzir - vamos dizer - a uma orientação do Go
verno, no sentido de realizar aquilo que é uma das vocações pre
cípuas da cidade do Rio de Janeiro, grande centro industrial, grande 
•centro cultural, grande centro universitário, e que está fadado, sem 
dúvida, a ser um grande centro de pesquisas, sobretudo, voltado pa
ra a criação da nossa tecnologia, porque o Brasil é um País que 
éresce, mas cresce sem tecnologia própria. Evidentemente, todos sa
bemos disso, é o óbvio. E não há potência sem tecnologia própria. Vi
mos que há pouco tempo o Secretário de Estado Americano disse 
que somos uma potência emergente. Mas "emergiremos" muito 
pouco se não criarmos a nossa tecnologia. Através da adaptação das 
tecnologias importadas, evidentemente, pois não poderemos partir 
do nada. Então, a Secretaria de Ciência e Tecnologia tinha uma gran
de significação pioneira e teve uma atuaçào realmente brilhante du
rante os dois Governos em que ela foi preservada. 

Quero, pois, neste momento, fazer uma observação, apenas: 
aquilo que cu temia em relução à fusão ucontcccu, isto é, que o Rio 
de Janeiro abandonasse desde logo aquele setor em que ele começara 
numa utividudc pionciru. evidentemente que não poderia ir ~uito 

· longe se não fosse completada com a criação de um Ministério, de 
uma Secretaria de nível nacional de ciência e tecnologia. E foi, pois, 
para mim muito agradável, ouvir as referências elogiosas que o nosso 
ilustre conferencista fez a respeito da criação da Secretaria de Ciên
cia e Tecnologia no nosso antigo Estado. 

O SR. PRESIDENTE (ltamdr Franco)- Concedo a palavra 
ao nobre Deputado Hélio de Almeida. 

O SR. H~LIO DE ALMEIDA- Sr. Presidente, prezados com
panheiros do Congresso, quero fazer apenas três ligeiras observações. 

Em primeiro lugar, o conferencista afirmou que se sentiu muito 
honrado ao receber o meu convite para vir a esta Comissão fazer 
uma palestra sobre o Ministêrio da Ciência e Tecnologia. Acontece, 
que não fui eu o autor desse convite. Eu apenas transmiti a Geraldo 
Reis o convite que lhe fazia o Presidente desta Comissão, o nobre Se
nador Itamar Franco. Faço esta observação apenas a bem do restabe
lecimento da verdade. 

Em segundo lugar, quero levar ao conhecimento dos presentes 
que, quando em 1972, o Conselho Diretor do Clube de Engenharia 
aprovou uma recomendação a ser dirigida ao Presidente Médici para 
a criação do Ministério da Ciência e Tecnologia, esta atitude foi to
mada pela unanim'idade do Conselho Diretor do Clube de Enge
nharia, que reúne em seu seio . alguns dos luminares da engenharia 
nacional. 

Finalmente, uma ligeira observação, quanto a um possível erro 
de datilografia na pâgina 4, quando diz o orador: 

" ... como sintetizar as promoções e os gestos lúcidos de 
a~oio integral da entidade quase centenária às grandes ini
ciativas públicas ou privadas que faziam nosso País galgar 
mais rapidamente os caminhos do desenvolvimento a partir 
da chamada República Nova que se iniciara com a Revo
lução de 1920." 

Parece que a escrita estâ dez anos atrasada. Deve ter sido a Re
volução liderada pelo grande Getúlio Vargas, em 1930. 

Muito obrigado pela atenção. . 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Consulto se há mais 
algum Congressista que queira fazer uso da palavra para alguma per
gunta ao Dr. Geraldo Reis. (Pausa.) 

O SR. OCTACILIO QUEIROZ- ~facilmente respondível, 
mas sempre fica popularmente uma imagem a se di~cutir. O Ministé
rio da Ciência não levaria a uma burocratização da ciência sem aque
las condicionais que, muitas vezes, provocam a livre indagação, a li
·vre pesquisa? No Brasil, certos organismos que começam muito pro
missores, terminam burocratizados e quase que insusceptíveis de mo
tivações novas, originais, às vezes oriundas do povo. Sobretudo, tam
bém, porque considero importantíssima nesse Ministério - data 
venia do meu mestre, Professor Hélio de Almeida, mestre, parlamen
tar- a circunstância de que o Brasil, País de uma vastidão extraordi
nariamente grande, tropical, precisa ter uma ciência relacionada a 
esse meio, uma ciência que envolva os aspectos não só da Física, da 
Química, como da Ecologia e tudo mais. Esse Minist~rio, na verda
de, darâ um aperte, se for realmente dinâmico - podemos visualizar 
isso - à instauração de uma Ciência no Brasil, talvez quase que 
inédita para o mundo- o vasto mundo tropical- porque o que te
mos de mais valioso, podemos confessar, são as regiões de clima 
temperado, além de outros tipos, e com raridade, na fase atual da hu
manidade. Num mundo tropical e subtropical, abalado, inclusive, pe
lo subdesenvolvimento, temos fatores, e, também, por essa padro
nização que há, por trás disso, interesses, sem dúvida, económico e 
imperialista, que dominaram o know-how, o conhecimento cientifico 
e tudo mais. A formulação da pergunta está um tanto anticientifica,. 
está anticartesiana, mas é, tamb~m. de jornalista de província, bem 
distante dos grandes centros. Mas eu queria, enfim, saber como se 
evitaria a burocratização disso? Há certos setorcs dcpartamcntais, de 
Ministérios- pelo menos até bem pouco -que funcionavam só no 
papel, não tinham atuncão nenhuma. Creio que isso só terá o vigor 
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necessário se for altamente dinâmico e sem esse enquadramento que, 
numa série de burocratas, muitas vezes, repele o conhecimento cientf· 
lico. V. Ex' que é, naturalmente, um estudioso da História da 
Ciência, sabe, o quanto esses criadores encontram dificuldades, eni 
meios mesmo adiantados. No Brasil, esse temor não deix-a· de-se.r 
uma coisa a perguntar: burocratizada, empedernida, parada, só no 
papel, com os.aumentos de vencimento, as baixas de vencimento, 
essas coisas todas não há nada, se me permitem, mais necessário a ser 
evolutivamente revolvido do que o conhecimento cientifico, haja vis· 
ta a descoberta, mesmo de Pasteur, que não era dentro dos padrões. 

O SR. GERALDO BASTOS REIS - Acredito que procede a 
dúvida do ilustre Deputado Octacílio de Queiroz. Apenas, se for em 
nível ministerial, é quase que uma política dirigida, diretamente, pelo 
Presidente da República e pelas autoridades da maior responsabili· 
dade. Se esse desinteresse se observar nos escalões inferiores, até 
vencer todos os escalões superiores, ainda torna mais dramática a si
tuação. Isso depende muito do interesse, e acredito que, com relação 
aos inventos, às novidades que vão surgindo neste término de século, 
.vão surgir, ainda, muitas surpresas para o mundo inteiro- a esta al
tura, já estamos na Lua, estamos no Planeta Marte, enfim, são fatos 
que, há alguns anos, eram tidos, por todos nós, como impossíveis, 
inacessíveis. Nós, acreditamos, no Clube. Temos debatido, no Clube 
de Engenharia, esse assunto. Eu trouxe aqui, um volume de material 
que não me arrisquei a ler e a mostrar- até a organização, as atri· 
buições - houve uma Comissão designada pelo Presidente Costa " 
Silva, em 1967, da qual fez parte, como representante da classe; o 
nosso nobre colega, o Sr. Senador Roberto Saturnino. 

Já existe até projeto de funci9namento em que esse Ministério 
deveria constituir-se de dois Conselhos - o Conselho Nacional de 
Tecnologia e o Conselho Nacional de Ciência. Há estudos profundos 
no Clube, sobre o assunto. O que achamos é que se nós não desenca
dearmos o nosso processo de trabalho e de desenvolvimento - e 
temos que fazê-lo rapidamente e nos maiores escalões governamen
tais do País, a nível ministerial, se possível - seremos, então, cau
'datários. Há pouco, se referiu aqui, o ilustre Senador, o nosso preza· 
do amigo. Sr. Danton Jobim, sobre know-bow. Estamos gastando um 
absurdo em importação de lulo"-bo".As notícias da imprensa, de do· 
mingo, pelo que me parece- pois estive lendo- informam que é de 
I bilhão e 200 milhões de cruzeiros a divida em kao"-bow. Nós temos 
que estudar. Temos que estimular o espírito inventivo e criador. 

O SR. OCTACILIO QUEIROZ- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. GERALDO BASTOS REIS- Pois não. Ouço V. Ex• 
O SR. OCT ACILIO QUEiROZ -Tenho sido, aqui, um leigo 

que vem-se batendo por energia solar, no Brasil, mas eu encontro 
nos setores científicos do País um ceticismo que.não explico. Ainda 
há pouco, lendo uma publicação, nos Estados Unidos, no ano pas
sado, eles tiveram uma dotação orçamentária só para pesquisa de 
energia solar, de 60 milhões de dólares, o que foi achado muito pou
co. O Brasil, com as possibilidades que tem- eu as considero imen· 
sas, nesse aspecto, pode ser uma falsa idéia -noto um ceticismo em 
muitos setores, inclusive o Sr. Ministro das Minas e Energia e um 
pouco indiferente a esse problema. Uma fonte de energia, que tudo 
indica, será a de hoje e, muito mais, a de amanhã, haja vista ros 
Estados Unidos, Israel, etc. 

O SR. GERALDO BASTOS REIS- Os técnicos c os cicntistaSt 
têm necessidade de estudar estes assuntos. E há necessidade, porque 
eles estão prevendo que, dentro de 20 a 30 anos, talvez, termine Q 
ciclo do petróleo. f: uma previsão, é um estudo, e nesta oportunida
de, certamente surgirão outras fontes de energia, tal como na Grande 
Guerra, na Alemanha - viram-se privados da borracha; surgiu a 
borracha si!!!.ética .. Enfim, daqui a pouco, teremos o alimento sintéti
co. Não se sabe para onde marchamos. A melhor forma é prevenir
nos, é, talvez, criarmos um organismo poderoso para prever as 
necessidades futuras. A Futurologia, hoje, é uma ciência. Nilo dize
mos que todas as previsões feitas se realizaram - algumas têm-se 
realizado. E: preciso, portanto, que nós tomemos providências com 

antecedência. Da!, a insistência, em nossas discussões internas lfO 

Clube de Engenharia, para que se tomasse uma medida, que se pró• 
cessasse a criação desse Ministério, porque 6 a forma que nós 
consideramos .mais rigorosa desse assunto vir a ser tratado .com 
grande empenho. E: preciso que todos nós nos conscientizemos de 
que temos um futuro pela frente em que as surpresas poderAo, 
realmente, nos apanhar desprevenidos. Então, a melhor forma que 
nós encontramos no nosso debate 6, realmente, a de insistir, dcritro. 
das nossas limitações, c valendo-nos do p'restlgio, do desint~ 
daquela entidade de classe e da grande colaboração pela procura da& 
autoridades governamentais, no sentido construtivo, de recomend8r 
e insistir pela criação desse Minist6rio. Esperamos venha a prevenir, 
tomar providências no devido tempo, para não nos surpreendermos 
nesse fim de século. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Concedo a palavra 
ao Sr. Senador Otair Becker. 

O SR. OTAIR BECKER (ARENA- SE)- Sr. Presidente, 
eminentes Conferencistas: 

Sabemos todos que, cm nosso País, existe, na área da Secretana 
do Planejamento, o Conselho Nacional de Pesquisa. O Ministério da 
Agricultura tem o seu órgão de pesquisa; o Ministério da lndústrill'<' 
do Comércio tem, também, o seu órgão de pesquisa, a~im.GQmo tálk 
tos outros. O eminente Conferencista abordou o aspecto do antepro· 
jeto de criação do Ministério da Ciência e da Tecnologia, c se repor• 
· tou às suas atribuições. Eu gostaria de saber se, nessiis atribuições. 
está implicito eliminar esse paralelismo existente no séio do Governo 
Federal. E a primeira pergunta; a segunda: se, também nessas atribui
ções, no que diz respeito à empresa privada, à indústria nacional, 
estaria implícita metodologia para se fazer acompanhamentos c 
oferecer um embasamento indispensável, para qu.e, sobre ele, possam 
os cientistas c os técnicos desenvolverem, criarem, para o Brasil, a. 
nossa tão sonhada tecnologia brasileira. 

O SR. GERALDO BASTOS REIS- Estão previstas- ambas 
estão previstas- inclusive, temos um artigo, na criação do Conselho 
Nacional de Tecnologia: a eliminação. Citamos. dentro desse ·nqsso 
Projeto de Lei, elaborado por esta ComiSsão de 1967, - "Com~ 
batemos a proliferação de setores de pesquisa cm vários órgãos'' -,a 
unificação de todos eles e seria isso só possível e viá~el em nível 
ministerial, com a força de um Ministério. E o setor de indústria, 
também é previsto no nosso trabalho no Clube de j::ngenharia. O 
clube tem uma ligação muito grande à sua origem; a fundação dele Q 
obra de um industriai. Destacamos esse aspecto há poucos dias quan
do comemoramos o Dia da Indústria em um almoço, no Clube Mili-· 
tar, quando fomos convidados a saudar aquela data. A indústria sem· 
pre está ligada ao Clube de Engenharia, de modo que isto foi previs
to no trabalho feito por Saturnino Brito, com outros membros da. 
Comissão, designados no Governo do Presidente Costa e Silva. 

O SR. OTAIR BECKER- Vou-me permitir, dado à gentileza 
e à ob'jetividadc com que o conferencista nos responde às indagações, 
·fugir um pouco do tempo, sem evidentemente deixar de registrar o 
nosso desejo de que, no menor espaço de tempo possível, criemos o 
nosso Ministério de Ciência c Tecnologia. Mas, até lá, 
Prof. Geraldo .Bastos da Costa Reis, gostaríamos de saber de 
V. S•,: como será possível dinamizar, tornar prático, cfetivo, autêli 
tico, objetivo c dinâmico o 29 Plano Básico, Ciêntífico c Tecnológico 
deste Pais, que na sua estrutura literária c nos seus objetivos ó 
maravilhoso, mas na sua aplicação é por demais, repito, dillcil, di
ficflimo, para não dizer complicado? 

O SR. GERALDO BASTOS REIS- Trabalhei alguns anos no 
Conselho Naciqnaf de Pesquisas. Participei de sua administração 
com um dos homens que considero dos mais ilustres, não o conside
ro quase que uma criatura humana, Jos6 Baptista Pereira, 11m gênio 
no trabalho. Tivemos a oportunidade de assistir às providências pC)r 
ele tomadas durante um ano de gestão cm que ativou, extraordinaria
mente, ns atividadcs daquele Conselho, que hoje está transformado. 

.... 
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Nilo sou ciê~tista, ·sou um -simples engenheiro. A minha formaçilo é 
eniincntcmerite de transportes, engenheiro rodoviãrio, mas tive a 
.felicidade de passar üiÍl ano naquele Conselho c de passar a entender 
um pouco de ciência, pelo menos para perceber o funcionamento de 
um rcator. De modo que a essa pergunta, cu só poderia ter uma 
,!'~posta: ter OJ homens certos, nos lugares certos. 

O SR. OTAtR·BECKER- Gostaria de ressalvar que não vai 
nesta indap;ac;ilo nenhuma· critica dircta ao' r~sponsávcl pelo órgão D9 
l:!Uàl temos encontrado a melhor boa vontade; mas que se sente um 
pouco tolhido dado a complexidade, Dizia bêni o eminente intcrlocu
'toc QUC .me antecedeu: como fazer para eliminar essa hurocrS!cia~ 
At~ mesmo evitar que ela venha a prevalecer no futuro Ministério da 
c;iência c Tecnologia. 

O SR. GERALDO BASTOS REIS- Esta é quase uma respos
ta com·o aquela: ou o Brasil acaba com a saúva ou a saúva acab11 com 
D BrwiiUnfelizmentc a tcspostll6 diffcil, considero-até meli,n(Jrosa .. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a palavra 
ao nobre Deputado Paulino Ciccro. 

O SR. PAULINO ClCERO (ARENA- MG)- Sr. 
Co.nfcrcncista, não tive o privilégio de assistir à conferência de V. 
S!. Outros éompromissos na Câmara dos Deputados me impediram 
de estar aqui ,desde o inicio da reunião. De sorte que estou· 
p(~ti~ipando dos debates que se seguiram à sua conferência. Como 
pude ver aqui, em ·râpida leitura, fói brilhante a sua exposição. Não 
. poderia perder a oportunidade. para traçar um perfil um poucc 
.diverso daquele que V, S• delineou na sua exposição, que vem sendo 
objeto de algumas exposições feitas pelos eminentes Deputados Octa
c!lio Queiroz c pelo nobre Deputado do Rio de Janeiro, nosso emi· 
ncnte ex-Ministro. · 

A minha· preocupação cstâ cxatamcnte no conflito que se ha
veria de instalar, no Pais, no momento em que estruturássemos em 
'um 6gão, cm um Ministério, a polftica nacional de Ciência e Tecnolo
gia. A importância da tecnologia para o desenvolvimento econômico 
.c para o dcs.cnvolvimento da comunicação nacional não precisa ser 
destacada. A tecnologia tem sido chamada de fermento para o desen
volvimento, mas para que ela possa fermentar o desenvolvimento 
harmonioso global e continuado de uma comunidade humana e da 
humanidade, COI!lO um todo, haverá de se fazer não apenas 
sctorialmcnte, mas' ·cm todos os departamentos e seguimentos das 
atividadcs humanas, dentro da comunidade humana. Haverá de se 
·fazer na agricultura, na educação, nos sistemas dos meios de trans
portes, material roda.nte· ác vias permanentes, de estradás, .na iridús-· 
trili qu!mica, metah1rgica, em todas as âreas de atividadcs que com• 
\lõcm a economia do Pais. Evidentemente, se um Ministério tivesse a 
seu cargo a tarefa de promover o dêscnvolvimento cientifico c: tec
nológico c, a seu cargo estivesse a execução objetiva dessa tarefa, fico 
me indagando se isto não haveria de gerar, num pais em que os 
órgãos são tão cientes c conscientes de suas respectivas jurisdições, 
conflitos que haveriam de comprometer a eficácia desse Ministério, 
como órgão promotor do desenvolvimento da Ciência e da Tec
'nologia? O mais importante seria criarmos no Pais - assim, esta 
seria a grande missão dessa' hora polftica - uma mentalidade 
naciol!al da importância da pesquisa cientifica e tecnológica c, atra
vés dessa compreensão c desse estado de csp!rito, multiplicarmos as 
verbas, os recursos orçamcntârios para que esta pesquisa se pudesse 
fazer a níveis desejáveis. Acredito que o primeiro passo dado' pelo 
Governo, em 1974, fazendo o Primeiro Plano Nacional de Desenvol
vimento Cientifico e Tecnológico, é realmente um degrau no sentido 
da constituição desse estado de espírito. Mas consolidarmos, estru
turarmos - usando a expressão, se não me engano, do nobre 
Deputado · Octacílio Queiroz - institucionalizarmos, · num 
ministério, a responsabilidade de promover esta política, no meu 
modo de entender, criaria sérios obstáculos no País, pela própria 
naturezlf'de nossa administraçilo. Acredito que um Conselho que pla
ncjc, que tenha a seu cargo a tarefa de ordenar, selccionar· ârcas, de· 
conceder prioridades, estabelecendo a politica a ser seguida c a cxc-, 

cuçào a cargo de cada Ministério, parece tarefa muito mais própria e 
muito mais condizente com a nossa realidade administrativa. Eram 
as obsérvações que queria fazer a V. S• 

O SR. GERALDO BASTOS REIS- Muito obrigado; é um 
ponto de vista de V. Ex• Tenho um, justamente oposto. Acho que 
a centralização é necessária, também não temos recursos para . 
dispersar tanto, com vários setorcs de pesquisas, porque há muitos 
estudos que são uniformes. Então, haveria umà dispersão muito 
grande de recursás, em. nossa opinião. Acredito que nos nossos 
trabalhos, em nossas reuniões, temos discutido este aspecto, mas há 
necessidade de unificar as atividades de transporte, no setor do Mi
nistério dos Transportes. Hã uma política de transporte, como há 
uma política de pesquisa, de investigação. Temos, hoje, o setor de 
estatística que funciona muito bem. f: um instituto, apenas, que fun
ciona bem para todo o Brasil. Haveria um grande inconveniente: o 
de uma grande díspersão de recursos, todos fazendo mais ou menos a 
mesma coisa~ num mesnto' sentido. Compreendi o ponto di:' vista de 
V. Ex•, mas hã certa vantagem, o Conselho de Especialização, for-
~~ . . . . 

O SR. PAULINO ClCERO- Não tive oportunidade de pre
parar algumas perguntas a respeito para homenagear V. S• Não 
tive conhecimento prévio da reunião, mas indagaria: pelo sistema 
atual, em que há um plano nacional organizado e dividindo a 
execução por s.etores da administração e até de empresas nacionais, 
pergunto se não é mais fácil, cada um dos sctores diretamentc envol
vidos na pesquisa alocar recursos próprios a essa pesquisa?· Por 
exemplo, as empresas metalúrgicas são dirctanierite interessadas na 
pesquisa tecnológica de meios de produção para a siderurgia. Se a 
execução é descentrálizada e executada a nível de empresa, como faz 
atualmente o PDBCT, evidentemente, elas têm mais interesse em alo
car recurso próprio para essa tarefa, e, assim, em outros setores do 
nosso Plano de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Ao passo 
que a reunificação em um único Ministério poderia deixar de 
mobilizar os organismos interessados em conceder recursos mais 
substanciais, de seu próprio orçamento, para pesquisa científica? 

O SR. GERALDO BASTOS REIS- Há um colega nosso, do 
Clube de Engenharia, que se dedicou muito a examinar o que fazem 
os outros países. f: um colega nosso baiano, prolixo, que fez um 
trabalho muito interessante a respeito de como se procede em outros 
países. Alinhou um trabalho enorme, que trouxe apenas, mas que 
não é, evidentemente, para manusear, o Ministério da Ciência e da 
Tecnologia. É o Ministério já, que tem aqui, tabalho feito por Joa
quim Bertino de Morais Carvalho, que tem uma vocação muito 
grande para o setor da Agricultura, onde foi diretor, por muitos 
anos. do Instituto de Óleos. 

Ele dedicou-se muito ao assunto e tem dado uma contribuição 
apreciável para o estudo que o Clube de Engenharia vem desen
volvendo, pelo conhecimento do que fazem, do que realizam em ou
tros países. Então, o exemplo americano, mesmo, através do setor de 
pesquisas, é unificado. Nós quando no Conselho N~cional de Pes
quisa pensamos na criação desse Instituto de Pesquisa Rodoviária, 
era uma luta que o Brasil tinha desde longa·data- eu sou rodoviârio 
desde 1939/1940- era uma luta que existia pelo disciplinamento de 
escolas de mecânica, para ter elementos habilitados a operar com tr~
tores, com mâquinas que eram importadas a CUSTO preço e depOIS, 
simplesmente entregues a um operário que niio Lillhii o menor prc· 
paro, analfabeto, para operar com aquelas mâquinás, c uma opera
ção erradà, era uma engrenagem quebrada, c só fomos conseguir a 
criação desse instituto, também de âmbito nacional, Instituto de Pes
quisa Rodoviária, cxatamcntc cm 1957. 

Quando o professor Baptista Pereira esteve no Conselho, conse
guimos através dele e de outros Conselheiros· que mencionei aqui 
nesta palestra, conseguimos criar este Instituto, mas mesmo assim, 
ele esteve paralisado entre um Governo e outro, naquele per!odo, na· 
,quelu sucess~o de Go~crno .C~fé ,Filho - Nercu Ramos, quando 
entrou o Presidente Juscelino Kubitschek. Estávamos com esse 
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processo engavetado ria Presidência da República, c conseguimos 
movimentá-lo. Nós tlnhamos escrito um trabalho sobre o Instituto 
de Pesquisa Rodoviária, naquele tempo, no.Corrcio da Manhã, c o 
Ministro Lúcio Mcira viu esse trabalho, chamou o Dirctor do 
Departamento c disse que se interessava por ele. Então, fomos 
remetidos ao Ministro Lúcio Mcira, pelo nosso então Dirctor 
Edmundo Rcgis Bittcncurt, fomos pleitear do novo Presidente do 
Conselho Nacional de Pesquisa, a criação desse Instituto, que tem 
promovido curso cm todo Brasil, cursos para polícia rodoviária, 
para mecânicos, de pavimentação de estrada. Enfim, ele tem atuado 
cm todo o Brasil com a maior flexibilidade. Quer dizer, isto é uma 
questão da máquina administrativa, na nossa modesta opinião. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a palavra 
ao Sr. Hélio de Almeida. 

O SR. Hl::LIO DE ALMEIDA- Sr. Presidente, mais uma 
breve .observação cm adição àquelas já feita~ O nobre Senador 
Danton Jobim levantou um assunto da maior transcendência, que é 
a conquista do hnow-hów própiio. Eu queria apenas relembrar que 
na conferência que fiz, nesta Casa, cm 1972, cm certo trecho cu disse:· 
"Estamos a comemorar, neste 'ano, o scsquicentcnário da Inde
pendência do Brasil, muitas solenidades c comemorações têm sido 
realizadas. No entanto, acho errada a terminologia Scsquiccntcnário 
da lndepcn~ência do Brasil. O certo, a meu ver, deveria ser Scs
quicenténário' da lndcpendênCíã PoUtica do Brasil, porque a· ín'dc~ 
pendência econômica ainda rião a alcançamos até hoje, e só a 
alcançaremos quando tivermos desenvolvido o. nosso know·how prÓ~ 
prio. Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (ltamar,Franco) -·Senador Danton Jo-
bim, V. Ex• pede a palavra? · -o. 

O SR. DANTON JOBIM - Apenas para pedir desculpas a 
V. Ex•, porque não sou membro da Comissão ... 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Mas é um prazer, Ex• 

O SR. DANTON JOBIM- ... c vim aqui, por duas razões: cm 
. primeiro lugar, pelo intcr~sc que o tema me desperta c, cm segundo 
lugar, porque sou velho admirador c amigo do ex-Ministro c· ex
várias coisas importante~ neste País, todas exercidas de maneira 
extraordinária c queria, neste momento, prestar-lhe uma ho
menagem, por modesta que fosse. Tenho, agora, um compromisso c 
terei que me retirar da reunião. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Muito obrigado pela 
sua presença, Senador Danton Jobim. 

O SR. RAUL BERNARDO- Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a palavra 
'ao nobre Deputado Raul Bernardo. 

O SR. RAUL BERNARDO - Sr. Presidente, Srs. Congres-. 
sistas, Srs. Conferencistas, desejamos louvar as novas luzes trazidas 
em relação a essa proposta de Delegação Legislativa n9 I, através da 
conferência que acaba de pronunciar o ilustrado Engenheiro· 
Geraldo Bastos da Costa Reis, digno Presidente do acatado Clube de 
Engenharia, cujo pronunciamento conclui pela conveniência c neces
sária instituição desse novo Ministério, proposto através desse traba
lho do ilustre Deputado Hélio de Almeida. Gostaria que o ilustre 
conferencista esclarecesse cm relação à criação cm âmbitos estaduais 
de Secretarias de Ciências e Tecnologia, se também ni!o ocorreu e 
criação de idêntica Secretaria cm relação à do antigo Estado da 
Guanabara, criada cm 1967 c extinta cm 68; se não teria ocorrido 
também; idêntica criação no Estado da Bahia? (Ocorreu). Pois me 
parece que um dos membros do Ministério da Indústria c Comércio, 
o professor João Batista Vidal teria sido o titular de uma Secretaria 
desta natureza. 

O SR. GERALDO BASTOS REIS- Exato. 

O SR. RAUL BERNARDO - Sr. Presidente, aproveito a 
oportunidade para suscitar' cm questão de ordem, a v. Ex• um CS· 

clarecimcnto quanto ao calcndãrio proposto por esta Presidência cm· 
relação a essa Delegação Legislativa. 

No dia 25 de junho o projeto foi lido cm Sessão conjunta. No 
dia 28, instalada a Comissão c, nos termos do disposto no parâgrafó · 
11 do Art. 119 do Regimento Comum, esta Comissão Mista dcvcrâ 
concluir o seu parecer, c inclusive me parece que, cm relação à 
Delegação Legislativa, o parecer final scrâ da Comissão ao Plcnârio 
do Congresso Nacional. · 

Então, a Comissão Mista deverá fixar, também, nos termos do 
Regimento Comum, um prazo não superior a 45 dias para a aprecia
ção pelo Congresso Nacional. Contando esse prazo a partir do dia 2g 
de junho, estaríamos já com mais de 60 dias. Apenas para. saber se 
V. Ex• pretende, nesta Sessão de hoje, estabelecer esse calcndârlo· 
final, para que possamos saber até que dia o Sr. Relator da Comia-' 
sãó·, o nobre Deputado Parfisal Barroso, teria para apresentar o 'cu 
'Relatório, c a Comissão rc;unida emitir o seu parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Deputado RaÜI Ber
nardo esperávamos aqui estivesse hoje o eminente Relator, 
Deputado Parsifal Barroso. S. Ex•, por motivos superiores, não 
pôde. comparecer.~ nosso pensamento mantermos contato amanhã 
com S. Ex• c, então, verificar se S. Ex• está cm condições de apre· 
sentar o seu Relatório. Apenas a Comissão, através da sua Prcsidên- · 
cia,,delibcrou o seguinte, c vai tentar, inclusive, regimentalmente ver 
se é pcssivcl obter maior prazo junto' ao Congresso Nacional. Efa 
entendeu que antes do parecer do eminente Relator, deveríamos 
ouvir alguns estudiosos, algumas autoridades. no campo da ciência c 
tecnologia. Realmente, o período eleitoral tem. agravado os nossos 
trabalhos. 

O SR. RAUL BER)'IARDO- A minha preocupação é justa· 
mente esta, cm relação ao número constante de viagens dos Srs. 
parlamentares às suas regiões eleitorais, cm virtude da próxima elei
ção de novembro. Tanto que V. Ex• vê, sei que vários companheiros· 
gostariam de aqui estar presentes à Conferência do Presidente do 
Clube de Engenharia, e, infelizmente, não puderam porque estão 
visitando as suas regiões eleitorais nos Estados de sua procedência . 

O SR. ITAMAR FRANCO - Exatamcntc.' Eu tive até o cuida
do de dizer isto ao Dr. Geraldo Bastos, antes da conferência. Agora, 
de qualquer forma, Deputado Raul Bernardo, no encontro que tere· 
.mos amanhã com o Deputado Parsifal Barroso, relativamente ao seu 
relatório, se é possivcl ou não a sua apresentação junto à Comissão, 
. vamos também verificar se, dentro do Regimento Comum, será 
possível dilatar . o prazo dos nossos trabalhos. Se for possível, 
regimentalmente, nós o faremos nesta tentativa de, antes de ouvir o 
parecer do eminente Relator, debatermos com outras autoridades, 
como fazemos nesta tarde, o campo específico da ciência c tecnolo
gia. 

O SR. RAUL BERNARDO - Eu louvo novamente o desejo 
desta Presidência, de que ouçamos outros conferencistas, c a minha 
preocupação é tão-somente na fixação de calendário para que possa· 
mos estabelecer nas nossas agendas ·pessoais essas datas nas quais 
desejamos, evidentemente, estar presente para discutirmos c votar· 
mos, afinal, a Proposta de Delegação Legislativa. 

OSR. PRESIDENTE (Itamar Franco)-~ muito louvável a 
preocupação de V. Ex• 

· O SR. H~LIO DE ALMEIDA - Com referência à apresenta· 
ção do Relatório do Deputado Parsifal Barroso, S. Ex• me coniuni· 

1 

cou que até o fim desta. semana apresentaria o seu Relatório. . 

. O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Muito obrigadÓ: 
Eu consulto se alguém mais quer fazer uso da palavra. (Pausa.) 
Vamos, então, terminar os nossos trabalhos, agradecendo a 

presença dos Srs. Congressistas, dos nossos convidados, em especial 
o Presidente do Conselho Federal de Engenharia e Arquitetilra, o 
Engenheiro Inácio de Limu Ferreira. E ao Dr. Geraldo ·Bastos da 
Costa Reis, a nossa· satisfação c alegria cm aqui estarmos com o 
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eminente Engenheiro. Por certo, a sua brilhante palestra trouxe, 
inegavelmente, uma grande contribuição aos elementos desta Comis
são, que vão, dentro em breve, ouvir o parecer do eminente 
Deputado Parsifal Barroso, e com essas luzes poderão ter maiores 
esclarecimentos para permitir ou não essa Delegação Legislativa ao 
Senhor Presidente da República. Muito obrigado a todos. 

(Encerra-se a Reunião às I 8 horas e 37 minutos.) 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 67, 
de 1976 (CN), que submete à deliberação do Congresso 
Nacional texto do Decreto-Lei n9 1.478, de 26 de agosto de 
1976, que "altera dispositivos do Decreto-Lei n9 1.376, de 12 
de dezembro de 1974, relativos aos fundos de investimentos do 
Nordeste, da Amazônia e Setoriais, e dá outras providências". 

t• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA 
EM 20 DE SETEMBRO DE 1976 

Às dezessete horas e quinze minutos do dia vinte de setembro do 
ano de mil novecentos e setenta e seis, no Auditório Milton Campos, 
presentes os Senhores Senadores Altevir Leal, José Lindoso, Cattete 
Pinheiro, Henrique de La Rocque, Heitor Dias, Augusto Franco, 
Evandro Carreira, Agenor Maria e Mauro Benevides e os Deputados 
Passos Porto, Januário Fcitosa, Joel Ferreira e Celso Barros, reúne
se a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensa
gem n9 67, de 1976 (CN), que "altera dispositivos do Decreto~Lei n9 
1.376, de 12 de dezembro de 1974, relativos aos fundos de investimen
tos dos Nordeste, da Amazônia e Setoriais, e dâ outras providên
cias". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores, 
Senadores Helvídio Nunes e Lourival Baptista e os Deputados 
Gabriel Hermes, Raimundo Parente, Maurício Leite, Antonio 
Florêncio, Humberto Lucena, Fernando Coelho e Vinicius Cansan
çiio. 

Em obediência ao § 29 do Art. lO do Regimento Comum, assu· 
me a Presidência o Senhor Senador Henrique de La Rocque, que 
declara instalada a Comissão. 

A fim de cumprir dispositivo regimental, o Senhor Presidente 
esclarece que irá proceder a eleição do Presidente e Vice-Presidente. 
As cédulas são distribuídas e o Senhor Presidente convida para 
funcionar como escrutinador o Senhor Deputado Passos Porto. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 

Senador Agenor Maria .................................... ...... .... .. 12 votos 
Em branco ................................................................. O I voto 

Para Vice-Presidente: 

Deputado Passos Porto .......................................... ,... 12 votos 
Em branco ................................................................. O I voto . 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presi
dente, os Senhores Senador Agenor Maria e Deputado Passos Porto. 

Assumindo a Presidência, o Senhor Senador Agenor Maria · 
agradece a seus pares a honra com que foi distinguido e designa para 
relatar a Matéria o Senhor Senador José: Lindoso. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente Reuni'ào, e, 
para constar, eu Mauro Lopes de Sã, Assistente de Comissão, lavrei 
a presente Ata que, lida e aprovada, é assinada pelo Senhor Presiden
te e demais membros da Comissão e vai à publicação. 

COMISSÃO MISTA 
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 66, 

de 1976-CN, que submete à deliberação do Congresso Nacional 
o texto do Decreto-Lei nY 1.477, de 26 de agosto de 1976, que 
"dispõe sobre correção monetária nos casos de llqul~açio 
extrajudicial ou falência das entidades que especifica, e di( ou
tras providências". 

I' REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA 
EM 20 DE SETEMBRO DE 1976 

Às dezesseis ·horas do dia vinte de setembro do ano de mil 
novecentos e setenta e seis, no Auditório Milton Campos, presentei: 
os Srs. Senadores Jessé Fre~re, Luiz Cavalcante, Arnon de Mello, 
.Paulo Guerra, Cattete Pinheiro, Helvídio Nunes, Ruy Santos .; 
Danton Jobim e Deputados João Alves, Célio Marques Fernandes, 
Newton Barreira, Raymundo Diniz, Nunes Rocha, Alcides Francis
cato e Milton Steinbruch, reúne-se a Comissão Mista incumbida de 
estudo e parecer sobre a Mensagem n9 66, de 1976-CN, que submete 
à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-Lei 
n9 1.477, de 26 de agosto de 1976, que "dispõe sobre corrcção mone
tária nos casos de liquidação extrajudicial ou falência das entidades 
que especifica, e dá outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senado-· 
res Renato Franco, Dirceu Cardoso, Orestes Quércía. ·e Deputados 
João Gilberto, Frederico Brandão, Juarez Batista e Henrique Car~ 
doso. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a , 
Presid~ncia, inteiramente, o Sr. Senador Arnon de Mello que declara 
instalada a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental o Sr. Presidente 
esclarece que irã proceder a eleição do Presidente e do Vice
Presidente. 

Distribuídas as cédulas, o Sr. Presidente convida para funcionar 
como escrutinador o Sr. Senador Danton Jobim. 

Procedida à eleiÇão, verifica-se o seguinte resultado: 
Para Presidente: 

Deputado Milton Steinbruch ...................................... 14 votos 
Em branco .................................................................... 01 voto 
Para Vi ce-Presidente: 

Senador Ruy Santos ..................................................... 14 votos 
Em branco .................................................................... 01 voto 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente c Vice: 
Presidente, os Srs. Deputados Milton Steinbruch e Senador Ruy 
Santos. 

Assumindo a Presidência, o Sr. Deputádo Milton Stcinbrúcb 
agradece em nome do Senador Ruy Santos e no seu próprio a honrá 
com que foram distinguidos, designando o Sr. Deputado Raymundo' 
Diniz para relatar a Matéda. '' 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a Reunião e, par!!• 
constar, eu, Alfeu de Oliveira, Assistente de Comissão, lavrei ·a:, 
presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente, 
demais membros da Comissão e vai à publicação: 

COMISSÃO MISTA 
Incumbida de estudo e pa.recer sobre a Mensagem n9 63,, 

,de 1976 (CN), que 111bmete l dellberacio do eoap.o Na~ 
cional texto do Decreto-Lei n9 1.476, de 20 de agosto de 1976, 
que "suspende, até o final do corrente exercfclo a vigência das 
normas legais e regulamentares autorizatlvas de destinações 
especiais dos resultados atribufveis à União nas empresas públi· 
case sociedades de economia mista federal". 

I' REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA 
EM 21 DE SETEMBRO DE 1976 

Às dczessctc horas do dia vinte c um de setembro do ano de mil 
novecentos c setenta c seis, n?. Auditório Milton Ca~pos, presentes 
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os Senhores Senadores Cattete Pinheiro, Augusto Franco, José 
Lindoso, Henrique de La Rocque, Ruy Santos, Saldanha Derzi e 
Danton Jobim e os Deputados Antonio Morimoto, Onísio Ludovi
co, Marcondes Gadelha, Santilli Sobrin.ho, Genervino Fonseca e 
Milton Steinbruch, reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo 
e parecer sobre a Mensagem n9 63, de 1976 (CN), que "suspende, até 
o final do corrente exercício a vigência das normas legais e 
regulamentares autorizativas de destinações especiais dos resultados· 
atribuíveis à União nas empresas públicas e sociedades de economia 
mista federal". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores 
Senadores Helvídios Nunes, Virgílio Távora, Amaral Peixoto e Leite 
Chaves e os Deputados Homero Santos, Ricardo Fiuza, Celso Carva
lho, Nunes Rocha e Aldo ~ag_undes. 

Em obediência ao§ 29 do Art. 10 do Regimento Comum, as
sume a Presidência o Senhor Senador Cattete Pinheiro, que declara 
instalada a Comissão. 

A fim de cumprir dispositivo regimental, o Senhor Presidente 
esclarece que i rã proceder a eleição do Presidente e Vice-Presidente .. 
As cédulas são distribuídas e o Senhor Presidente convida para fun-

cionar como escrutinador o Senhor Deputado Milton Streinbruch. 
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Par a Presidente: 
Senador Danton Jobim ............................. 12 votos 
Em branco ....•.••..........................•.. OI voto 

Para Vice-Presidente: 
Senador Ruy Santos ........................... ; . 12 votos 
Em Branco .......••.........•.........•......... 01 voto 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-
Presidente. os Senhores Senadores J?anton Jobim e Ruv Santos. · 

Assumindo a Presidência, o Senhor Senador Danton Jobim· 
agradece a seus pares a honra com que foi destinguido e designa para 
relatar a Matéria o Senhor Deputado Onísio Ludovico. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente, reunião, e,· 
para constar, eu, Mauro Lopes de Sã, Assistente de Comissão, lavrei 
a presente Ata que, lida e aprovada, é assinada pelo Senhor Presiden
te e demais membros da Comissão e vai à publicação. 
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MISA 

Presidente: 39~ecretório: 

LIDIRANÇA DA ARINA 
IDA MAIORIA 

líder 
Melgalhlies Pinto IARENA-MGI lourlval Baptista !ARENA-SEI "Petr~nlo Portella 

Vlce-líderes 

J9.VIce-Presldente: 
Wilson Gonçalves IARtNA-CEI 

•9-Secretórlo: 

Eu"rlco Rezende 
Jarbas Passarinho 

José llndoso 
Mattosleao 

lenolr Vargas IARENA-~p 
Oslres Telxélra 

"RuySantos 
Saldanha Derzl 
Virgílio T óvora 29-VIce-Presjdente: 

B,enjamlm Farah IMDB-IUI 
LIDIIANÇA DO MDI 

I DA MINORIA · 

J9.Secrlltórlo: Supleiiles de Secretános: líder 
Dlnarte Mariz IARE~A-RNI 

29-Secretório: 
Marcos frelre IMDB-PEI 

Ruy Carneiro IMDB-PBI 
Renato Franco IARENA-f.AI 

Alexandre Costa (ARENA-MA) 
Mendes Canale IARENA-MTI 

. Franco Montara 
Vice-llderes 

Mauro Beneyldes 
Roberto Saturnlno 

Itamar Franco 
Evandro Carreira 

COMISSOU 

Oiretor: Joté Soares de Oliveira Filho 

local: Anexo 11- Térreo 

Telefones: 23-6244 e 25-8505- Ramais 193 e 257 

A) SIIYIÇO DI COMISSOU PIIMANINTIS 

Chefe: Oaúdio Cbrlos Rodr:gues Costa 

local: Anexo 11- T árreo 

Telefone: 25-8505- Ramais 301 e 313 

C:OM155l0 DI AGRICULTURA- (CA) 
17 Membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Orestes Quércla 

• Vlce-Presidente: Benedito Ferreira 

Titular•• 

1. Vasconcelos Torres 

2. Paulo Guerra 

3. Benedito Ferreira 

-4. )'alivio Coelho 

5. Mendes Canale 

I. Agenor Maria 

2. Orestes Quércla 

ARENA 

MDB 

Suplente• 

1. Altevlr leal 

2. Otalr Becker 

3. Renato franco 

I. Adalberto Sena 
2. Amaral Peixoto 

Assistente: Marcus Vinicius Goulart Gonzaga -,Ramal 706 

Reunlc5es: Quartas-fe)ras, às 10:30 horas. 

Local: Sala "Epitlicio Pessoa" -Anexo 11- Ramal.61 5 

COMISSlO DI ASSUNTOS IIGIONAIS- (CAl) 
17 Membrosl 

Titular•• 

I. Cattete Pinheiro 
2: José Guiomard 
3. Teotónio Vilelq 
4. · Renato Franco 
5. José Esteves 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Cattete Pinheiro 
Vice-Presidente: l'lgenor Maria 

SU11Jente1 · 
ARENA 

1. Saldanha Derzl 
2. JQté Sarnev 
3. l!àn~ito Ferreira 

MDB 
I. Agenor Maria 1 · Evelóslo Vleiro 
2. _Evandro Carreira 2. Gllvan Rocha 

Assistente: lêda Ferreira da Rocha - Ramal3\2. 
Reunic5es: Terças-feiras, às I O:OQ horas. 
~oca!: Sala "Epltócio Pessoa"- Anexo 11- Ramal615. 

COMISSlO DI CONSTITUIÇlO I JUSYICA- (CCJ) 
113 Membros! 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Accloly Filho 
19. Vlce-Presldente: Gustavo Capanemá 

~-Vice-Presldente: Paulo Brossard 

Titular•• 

I. Accloly Filho · · 
2. José Sorniy 
3. José llndoso 
-4. Helvídio Nunes 
5. ltalívlo Coelho 
6. Eurico Rezende 
7. "Gustavo Capanema 
8: H'êltor Dias 
9. Henrique de La RÕ~que 

I. Dirceu Cardoso 
2. l11lte Chaves 
3. Nelson Carneiro 
4. Paulo Brossard' 

ARENA 

MDB 

Suplente• 

1. Maltos leaa . 
2. Otto Lehmann 
3. PetrOnlo Portella 
-4. Renato franco 
5. Oslres Teixeira 

I. fKJnco, Mantoro 
2. Mauro Bentivldes 

Assistente: Maria H.eleno Bueno Branaao- Ramal305. 
,Reunlc5et: Quarlas.felros, às IQ:OO horas 
~oca i: Sala "Clóvis B!!v:lsqua -Anexo II- Ratnal62~. 
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COMISSIO DO DISIIITO PIDIIAL- (CDP) 
III Membros! 

Titulare a 

1. Helvídio Nunes 

2. Eurico Rezende 

3. Renato Franco 

~. Oslres Teixelrco 

5. Saldanha Derzl 

6. Heitor Dias 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Heitor Dias 

Vice-Presldento: Adalberto Sena 

ARENA 

Suplente a 

I. Augusto Franco 

2. lulz Cavalcante 

3. José llndoso 

~. Virgílio T óvora 

7. Henrique de la Rocque 

8. Otair Becket 

I. Adalberto Sena 

2. Lázaro Barboza 

3. ·Ruy Carneiro 

MOB 

I. Evandro Carreira. 

2. Nelson Carneiro 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal306. 

Rouni15es: Qui.ntas·feiros, às 9:00 horas. 

local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716. 

COMISSIO DIICONOMIA- (CQ 
III Membros! 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Milton Cabral 

Vice-Presldente: Renato Franco 

Titular .. 

I. Milton Cobrai 

2. Vasconcelos Torres 

3 .. Jessé Freire 

~. lulz Cavalcante 

5. Arnon de Mella 

6. Jarbos Passarinho 

7. Pqulo·Guerra 

8. Renato Franco 

I. Franco Montoro 

2. Orester Quércla 

3. Roberto Soturnlno 

ARENA 

MDB 

Suplente• 

I. Benedito Ferreira 

2. Augusto Franco 

3. Ruy Santos 

~. Cattete Pinheiro 

5. HeMdlo Nunes 

I. AgenorMorla 

2. Amarai Peixoto 

Assistente: Daniel Reis de Souza- Rameii.ó75. 

·ReuniOes: Quortos·ftlras, Cls 10:00 horas. 

Local: Sala "Epltdclo. P1ssoo"- Anexo 11 - Ramal615. 

COMISSIO DIIDUCAÇIO I CUL1'UIA- (CIC) 

(9Membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Torso Outra 

Vlce-Presldente: Henrique de la Rocque 

Titulare• ·Suplente• 
ARENA 

I. Tarso Outra -'rnon de Mello 

2. Gustavo Capanema 1. HeMdlo Nunes 

3. Joao Calmon 3. Joié Sorney 

~. Henrique de la Rocque 4. Ruy Santos 

5. Mendes Canale 
6. ·'Oito Lehmann 

MDB 

l. Eveláslo Vieira I. Franco Montara 

2. Paulo BrQss.ord 2. Itamar Franco 

3. Adalberto Sena 

Assistente: Oelde Maria B. F. Cruz- Ramal598. 

ReuniOes: Qulntas.felras, Cls 10:00 hora~. 

local: Sala "C16vis Bevil6cquo" - Anexo 11 - Romal623. 

COMISSIO DI PINANÇAS- (CP) 
117 Membros! 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Amoral Peixoto 

Vice-Presldente: Teotónio Vilela 

Titulare• 

I. Saldanha Derzl 

2. Benedito Ferreira 

3. Alexandre Costa 

~. Fausto Castelo-Branco 

5. Jessé Fleire 

6. Virgllio Távora 

7. Mortos leOa 

8. Tarso Outra 

9. Henrique dela Rocque 

lO. Helvídlo Nunes 

11. T eotónlo Vilela 

12. Auy Santos 

I. Amoral Peixoto 

2. leite Choves 

3. Mauro Benevides 

~. Roberto Soturnlno 

5. Ruy Carneiro 

ARENA 

MDB 

Suplente• 

I. Daniel Krleger 

2. Jost! Gulomard 

3. José Sorney 

~. Heitor Dias 

5, Cattete Pinheiro 

6. Oslres Teixeira 

I. Donton Joblm · 
2. Dirceu Cardoso 

3. Eveláslo Vieira 

Assistente: Marcus Vlnlclus Goulcirl Gonzaga - Ramol303. 

ReuniOes: Qulntas.felras, Cls 10:30 huraa. 

local: Sala "Rui Barbosa"- Anex9ll- ~amoi1621 e]l6. 
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· ''COMIISlO.DILIGISLAÇlO SOCIAL...: (CU) 
· · 17 Membros) 

I. Mend's C~nole 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Nelson Carneiro 
Vlce-Presidente: Jessí Freire 

Suplente• 
ARENA 

I. Virgllio Távora 
·· 2. Domlclo Gondlm 

3. Jarbas PÔssarinho · 
2. Eurico Rezlln.de 
3. Acclaly Filho 

.C. Henrique de la Rocque 
5. Jessí Frerre. · 

I. Franco Montara 
2. Nelson Carneiro 

MDB 
I. Lllzara Barboza 
2. Ruy Carneiro 

· Aulstente: f>oniel Reis de Souza - Ramal675 
Reunl6es: Quintas-feiras, às li :00 horas. 
Loc~l: Sala "ClOvis Bevilllcqua" -·Anexo 11- Ramal623. 

COMISSlO DI MINAS IINI~GIA- (CMI) 
17 Membrosi 

Titular•• 

I. Milton Cabral 
2. Arnon de Mello 
· 3. lulz Cavalcante 
4. · Domlclo Gondlm 
5. Joao Calmon 

1. Dirceu Cardoso 
2. Itamar Franco 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Joao Calmon 
Vlce-Presldente: Dom! cio Gondlm 

ARENA 

MDB 

Suplente• 

I. .Paulo Guer10 
2. José 'Gulomard 

. 3. Virgllio T óvora 

I. Gilvan Rocha 
2. leite Chaves 

~nalda Pacheco de OliYeira ...,;.~omal<306-.. 
Reunl6es: Quintas-feiras, às 10:30 horas. 

. l~al: Sala "Eplláclo Pessoa"- Anexa 11- Ramal615. 

lltvlar•• 

I. José llndoso 
2. Renato Franco 
•3: 'O:tt9.Lehmann. 

I. Danton Joblm 
2. Oreslés Quírcla 

COMISSlO DIIIDAÇIO (CI) 
15Membrasl 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Danton Joblm 
Vice·Presldente: Renato Franco 

ARENA 

MDB 

Suplente• 

I. Virgllio Távora 
2. Merides·Canale 

I. Dirceu Cardoso 

Assistente: Maria Carmen Castro Souza - Ramal13o4. 
. Reunllles: Quartas·feiras, lls 11:00 horas. 
··.Local: Sàla "Çióvlid3evilllcqua" -Anexo li - Rama( 6~S: 

COM~SSlO DIIILAÇOIS IXRIIOIIS- (CII) 
115 Membros! 

I. Daniel Krleger 
2. lulz Viana 
3:·· Virgílio Távora 
4. Jessí Freire 
5. Arnon de Mello 

• 6. Petr6nlo Portella 
~· ~aldonha Derzl 
8. José Sarney 
9. Joao Calmon 

10. Augusto Franco 

I. Donton Jc;,im 
2. Gllvan Rocha 
3. ltam~r Franco 
4. leite C~aves 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Daniel Krieger 
19. Vi ce-Presidente: 'lulz Viana 

29-V ice-Presidente: Virgllio T ávoro 

ARENA 

MDB 

Suplente• 

I. Acclaly Filho 
2. José Undoso 
3. Cattete Pinheiro 
4. Fausto Castelo-Branco 
5. Mendes Canale 
6. Helvtdlo Nunes 

I. Nelson Carneiro 
·2. Paulo Brossard 
3. Roberto Saturnlno 

5. Mauro Benevides 

Assistente: Cóndldo Hlppertt- Ramal676. 
Reuni6es: Quartas-feiras, às 10:30 horas. 

·Local: S.afa "Ruy Barbosa -Anexo 11-'Ramais 621 e 716. 

Titular•• 

COMISSlO DI IAUDI- (CS) 
17 Membros! 

COMPOSIÇÃO 

Prflsidente: Fausto Castelo-Branco 
Vice-Presldenfe: Gilvan Rocha 

Suplent .. 

ARENA 

I. Fausto Castelo-Branco I. Sàldanha Derzl 
2. Mendes Canale 2. Cattete Pinheiro 

3. Ruv Santos 
4. Otalr Becker 
5. Altevir leal 

l. Adalberto Sena 
2. Gilvan Rocha 

MDB 

I. Evandro Carl'eira 
2. Ruy Carneiro 

~ aido Fer~ra.da Rocha ..... -Ramal312. 
Reunlaes: Qulntas,felras, às li :00 horas • 
local: Sala "Epitácio Pessoa"- Anexo 11- Ramal615. 
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COMIUAO DI SIGUIANÇA NACIONAL- (CSN) 
17Membrosl 

ntular•• 

I. luiz Cavalcante 
2. José lindoso 
3. Virgílio Távora 
4. José Gulomord 

CO~POSIÇÃO 
Presidente: José Gulomard 

Vlee-Presldente: Yosconeelos Torr~s 

Supllntll 
ARENA 

I. Jarbos Passarinho 
2. Henrique de la Rocque 
3. Alexandre Casta 

5. Vasconcelos Torres 

I: Amoral Peixoto 
2. Adalberto Seno 

MDB 
I. Agenor Maria 
2. Orestes Quércio 

Asslsten,e: l6da Ferreira da Roeha- Ramo1312. 
~euniOes: Quartas-felras,lls I I :30 horas. 
Local: Sala "Cióvis.Bevilâcqua -Anexo li -Ramal 623. 

COMISSlO DI SDVIÇO PIJILICO CIVIL- (CSPC) 
17 Membros) 

Titulares 

· 1. Augusto franco· 
2. Oito Lenmann 
3. Flellar Dias 
4. Accloly Filho 
5. lulz Viana 

I. Itamar franco 
2. Lázaro Barboza 

COMPOSIÇÃO 
Presidente: Lázaro Barboza 

Vice-Presidente: Oito lehmann 

ARENA 

MDB 

Suplente• 

I. Mattor Lello 
2. Gustavo Caponemo 
3. Alexandre Costa 

I. Do nton Joblm 
1 2. Mauro Benevldes 

Assistente: Sonia Andrade Peixoto- Ramal 307 
l!eunl~ts: . Quintas-leitos, as lO:OO horas. 
Loeal: .Sala Epitácio Pessoa - Anexo 11 - Ramal615 

COMISSlO DI TRANSPOITIS, COMUNICAÇOI! 

ntutarea 

I. Al~andre Costa 
2. Lulz Cavalcante 
3. Benedito Ferrelrà 
4. José Esteves 
5. Paulo Guerra 

I. Evandro Carreiro 
2. Eveláslo Vieira 

I OIIAS PIJILICAS- (CT) 
17 Membros! 

COMPOSIÇÃO 
Presidente: Alexandre Cosia 

Viee-Presldente: Lulz Cavolconle 

Suplente• 
ARENA 

1. 'Oito Lehmann 
2. Mendes Canele 
3. T eol6nio Vilela 

MDB 
I. Lázaro Barboza 
2. Roberto Salurnlno 

Assistente: Claudio Carlos R. Costa- Ramal. 301 
Reu~iões: Quintas-feiras, às 11:00 horas. 
Local: Sala. ~uy Barbosa- Anexo 11 -Ramal 621 

I) SIIVIÇO DI COMISSOU MISTAS, UPICIAIS 
I DIINQUIIITO 

Corn_lnhl Temporária• 

Chefe: Ruth dfl Souza Castro. 
Laeal: Anexo 11- Térreo. 
Telefone: 25·8505- Ramal303 
1 I ComlssOes Tem porá rias para Projetas do Congresso Naelonal. 
21 CamlssOes Temporárias para Apreclaçllo de Vetas. 
31 CamlisOes Especiais e de Inquérito, e 
41 Camlssllo Mista do Projeto de Lei Orçamentária lart. 90 do Regimento 
Camuml. 

Assistentes de Comiss6es: Horoldo Pereira Fernandes - Remoi 67 4: 
Alfeu de Oliveira- Ramal 674; Cleide Maria B.F. Cruz- Ramal 598; Mauro. 
Lopes de Sã - Ramal 31 O 

BIIWXI llllDAL 

ISIIIIIIICI!ft.li!IA lll COIII:Ss&ls 

Ul!VIQO III COES8Ills l'IIIIWII1Im 

H91W!!O !IAS JIIOl!IIlls DAS COIII:Ssll!S PBIIIWIIImS po IIIII.A!!9 li!!I&IJ. 
PA!Il O AfiO lll 1976 

BOIWI miÇl 11 •A J:.. A .ASSIS!EII':! HOIWI QI!Ili!A S A r. Ali AS8IS!III!I 

10:00 C, A, R. IPI'UCIO PBSSOA LlllA • 09:00 c.li.r. BIIY BAIIIIOSA IIOII'AJ.I)() 
llu:al - 615 l!uaio - 621 o 'll6' 

HOIWI QUUU B A r. A 8 :ASSIS !rEI!':! c:i,B,C CLilVIS H!VILACQUA CLIIIDB 

10:00 llallll - 623 

c.c.J. CLilVI8 H!VIUCQtlA IIARIA ·c.s.r.c. IPI!lCIO P!SSOA 
· SOIIIA 

10:00 _l!a!l&l - 62, illllmlfA IIA!!U.l - 615 

'IPI'UCIO P!SSOA C.P. RTt IIARB08A IW!Cil8 C,!, DAifiiiL 
llual.- 615 10:)0 lluaio • 621 1 '116 VIIIICitl8 

c.a.1. BIIY BARB08A Cllfllii)O c.M.I .• IPI'UCIO 1'1880.l ROl! AJ.I)() 

10:)0 l!uail • 621 I 716 'llual- 615 

c.A. IPI'UCIO PBS80.l IUJICUll c.L.s. CLCIVIB BIVIUCQUA DAIIIIL 
lluol- 615 VUICitl8 llallll - 623 

11:00 c.a. CLilVIS BI!VIUCQtlA IIARIA 11:00 c.s. IPI!ACIO P!SSOA 
LIDA 

lluol- 623 CAIUIIIII llaa:al ... 615 

11:30 CLilVIS BIVILACQUA LIDA C,T, RTt BARB08A CUt!DtO c.a.x. 
llaaal - 623 llual.o • 621 o '116 COS!.l 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção li 

ANO XXXI-N9l21 QUARTA-FEIRA, 29 DE SETEMBRO DE 1976 BRASILIA- DF 

...------CONGRESSO NACIONAL 
DECRETO LEGISLATIVO N9 67, DE 1976 

Ap.-ova o texto do Convênio sobre Transporte Marítimo, assinado entre a República Federativa 
do Brasil e a República Socialista da Romênia. 

RET/FICA ÇÃ O 

No texto do Convênio, que acompanha este Decreto Legislativo no DCN- Seção II- de 4-9-76, na 
página 5479, 1• coluna, no seu Artigo IX, in fine, 

Onde se lê: 

... "carnetul de merinar". 

Leia-se: 

."carnetul de marinar". 

DECRETO LEGISLATIVO N969, DE 1976 

Aprova o texto do Protocolo que modifica e complementa a "Convenção entre os Estados Unidos 
do Brasil, atualmente República Federativa do BrasU, e o Japão, destinada a evitar a dupla tributação 
em matéria de impostos sobre rendimentos", assinado em Tóquio, a 23 de março de 1976. 

RET/FICA ÇÃ O 

No texto do Protocolo, que acompanha este Decreto Legislativo no DCN- Seção II- de 15-9-76, na 
página 5692. 2• coluna. no n9 3. constante cln Artigo 6, 

Onde se lê: 

... , prevalecerá o texte em língua· inglesa. 

Leia-se: 

.... prevalecerá o texto em língua inglesa 
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~---------SENADO FEDERAL----------~ 

RESOLUÇÃO N9 57, DE 1976 

Altera dispositivos do Regulamento Administrativo do Senado Federal, aprovado pela Resolução. 
n9 58, de 1972. 

RET!FICAÇÃO 

Na publicação feita no DCN --: Seção II - de 4-9-76, pâgina 5480, 2• coluna, no § 29 do Art. 46 
constante da Resolução, 

Onde se lê: 
... , oferecendo o apoio necessârio à participação destes nos sistemas desenvolvidos de treinamento, a 

alocação de pessoal, o estudo de novos métodos de trabalho e o controle da geração e manutenção de 
sistemas. 

Leia-se: 
... , oferecendo o apoio necessârio à participação destes nos sistemas desenvolvidos, incluída a formula

ção e execução de programas de treinamento, a alocação de pessoal, o estudo de novos métodos de trabalho 
e o controle da geração e manutenção de sistemas. 

SUMÁRIO-------------, 
I -ATA DA 169' SESSÃO, EM 28 DE SETEMBRO DE 

1976 

!.l-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Expediente recebido 

- Lista nv 8, de 1976. 

1.2.2- Comunicação da Presidência 

-Recebimento da Mensagem n9 158/76 (n9 284/76, na 
origem), pela qual o Senhor Presidente da República submete ao 
Senudo Federal, projeto de resolução que estabelece alíquotas 
máximas do imposto sobre operações relativas à circulação de 
merc:~dorias. 

1.2.3 - Leitura de projeto 

Projeto de Lei do Senado n9 247 f76, de autoria do Sr. 
Senador Nelson Carneiro, que introduz modificação na Lei n9 
3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgânica da Previdência 
Soei ui). 

1.2.~ - Requerimentos 

Nl' 505/76, de autoria dos Srs. Senadores Lourival Baptista 
e Ruy Santos, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Fe
dem!, dos discursos proferidos pelo Excelentíssimo Senhor Presi· 
dente du República, General Ernesto Geisel, quando da sua vi
sita, no último dia 24, ao Estado de Santa Catarina, nas cidades 
de Tuburào, llajaí e Blumenau. 

NY 506/76, de autoria dos Srs. Senadores Lourival Baptista 
e Ruy Santos, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Fe
dem!, do pronunciamento feito pelo Ministro Azeredo da Sil
veiru, em New York, na abertura da 31' Assembléia-Geral da 
ONU. 

1.2.5- Discursos do Expediente 

SENADOR LOUR/VAL BAPTISTA - Ato do Senhor 
Presidente da República, determinando a aplicação, no período 

de 1976 a 1979, de recursos para implantação de uma estrutura 
básica de Saúde Pública em pequenas cidades do interior nor· 
destino, através do programa de interiorização dás ações de 
saúde e saneamento no Nordeste. 

SENADOR V/RGIL/0 TÃVORA - Homenagem ao 
General Jurandyr Bizarria Mamede, no momento em que S. Ex• 
se afasta do Superior Tribunal Militar. 

SENADOR DIRCEU CARDOSO- Lançamento do livro 
"Manual do Eleitor", pelo Arcebispado do Estado do Espírito 
Santo. 

1.2.6- Requerimento 

N9 507/76, de autoria do Sr. Senador Virgflio Tâvora, solici
tando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do pronuncia
mento do Ministro das Relações Exteriores, Azeredo da Silveira, 
na XXXI Assembléia-Geral das Nações Unidas. 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Requerimento n9 456/76, do Sr. Senador Lourival 
Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, 
do discurso proferido pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da 
República, General Ernesto Geisel, em Tóquio, no dia 16 de 
setembro de 1976. Votação adiada por falta de quorum. · 

-Requerimento nY 457/76, do Sr. Senador Louri.val 
Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, 
dos discursos proferidos pelo Imperador Hiroito e pelo Presi
dente da República Federativa do Brasil, General Ernesto 
Geisel, no dia 16 de setembro de 1976. Votação adiada por falta 
de quorum, 

-Requerimento n9 490/76, do Sr. Senador Gustavo Capa
nema, solicitando tenham tramitação em conjunto os Projetes de 
Lei do Senado n9s 41, 61, 130 e 210, de 1976, que introduzem ai· 
teruções no Decreto-Lei n9 389, de 26 de dezembro de 1968, que 
dispõe sobre a verificação judicial de insalubridade e periculosi
dade. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n9 201/75, do Sr. Senador 
Orestes Quércia, que dispõe sobre inclusão da disciplina "Princí-

-----------------------------------------------
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p1os de Segurança do Trabalho", no currículo dos cursos de 29 
Grau. Votação adiada por falta de q~orum. 

-Projeto de Lei do Senado n9 25/76, do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que dispõe sobre .a contribuição previdenciária 
devida pelos Municípios ao Instituto Nacional de Previdência 
Social. (Apreciação preliminar da constitucionalidade.) Discussão 
encerrada, votação adiada por falta de quorum. 

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR MARCOS FREIRE - Discriminação que 
estaria sofrendo a Oposição, tendo em vista os pronunciamentos 
de elementos do Partido do Governo através dos meios de comu· 
nicação de massas do País. Proibição da realização, em São 
Paulo, do ciclo de debates intitulado "Panorama da Cultura 
Brasileira", promovido pelo Centro Latino-Americano de Criati
vidade daquele Estado. 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Aduzindo novas con
siderações sobre injustiças que teriam sido cometidas no Plano 
de Classificação de Cargos. · 

1.5- D.ESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2- DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTE-
RID~ . 

-Do Sr. Senador Dinarte Mariz, proferido na Sessão de 23· 
9-7~ . 

3-ATADECOMISSÃO 

4- MESA DIRETORA 

5- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS 

6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN-
TES . 

ATA DA 169• SESSÃO, EM 28 DE SETEMBRO DE 1976 
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 8' Legislatura 

PRESIDt:NCIA DO SR. MAGALHÃES PINTO 

{\S 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

>\dalberto Sena - Oltevin Leal - José Guiomard - José 
Esteves-- Cattete Pinheiro- Henrique de La Rocque- .rausto 
Castelo-Branco - Petrônio Portella - Virgfiio Távora -Wilson 
Gonçalves - Dinarte Mariz - Jessé Freire - Domício Gondim -
Ruy Carneiro - Marcos Freire - Paulo Guerra- Arnon de Mel! o 
- Luiz Cavalcante - Augusto Franco - Lourival Baptista -.Hei
tor Dias - Ruy Santos - Dirce11 Cardoso - l;íclson Carneiro -
Gustavo Capancma - Magalhães Pinto - Franco Montara -
Orestes Quércia - Otto Lehmann - Lázaro Barboza - Lenoir 
Vargas- Daniel Krieger. 

,O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 32 Srs. Senadores. Havendo número re
gimental, declaro aberta a Sessão. 

O Sr. 19-Secretârio vai proceder à leitura do Expediente. 
~lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

EXPEDIENTE RECEBIDO 
LISTA N9 8, DE 1976, EM 28 DE SETEMBRO, DE 1976 

Manifestações de pesar apresentadas ao Senado Federal, pelo fale
cimento do ex-Presldeute da Reptlbllea, Dr. Juscelino Kubltsdtek de 
Oliveira: 

-da Câmara Municipal do Limoeiro- PE;· 
-do Tribunal de Contas do Estado de ~rnambuco; 
-da Câmara Municipal de Américo Brasiliense- SP. 

Agratleclmeatos por tnul!crlçio aos Anais do :senado Federal: 

·-do General gylvio Frota, Ministro de Estado do Exército, agrade· 
ccndo a transcrição. nos Anais do Senado, da .Ordem do Dia baixada 
emcomemoração ao Dia do Soldado (Requerimento n9 382, de 1976, 
de autoria do Senhor Senador Dinartc Mariz); 
-do Brigadeiro Joelmir Campos de Araripc Macedo, Ministro de 
Estado da Aeronáutica, agradecendo a transcrição, nos Anais do 
Senado, do discurso auc orofcriu nn clin '·~ c!"' non~tn elo cnrrente-

ano (Requerimento n9 386, de 1976, de autoria dos Scnhore~ Sena
dores Lourival Baptista e Ruy Santos); 
-do Almirante Geraldo de Azevedo Henning, Ministro de Estado 
da Marinha, agradecendo a transcrição, nos Anais do Senado, da Or
dem do Dia baixada por ocasião do 1549 aniversário da Indcpcndên: 
cia (Requerimento n9 412, de 1976, de autoria do Senhor Senador 
Lourival Baptista). 

\-UIIIUntcação: 

-da Câmara Municipal de Belém - AL, comunicando o fale
cimento do Prefeito José Cardoso Silva, tendo assumido o cargo, na 
ausência do Vice-Prefeito, o Presidente Adautó Crescêncio Silva, e, 
ainda, que o Vice-Presidente assumiu a Presidência daquele Legisla
tivo. 

Manifestações sobre projetos: 

- da Associação Comercial de Minas Gerais, manifestando-se pela 
rejeição do PLS n9 120/76; _ 
-da Federação do Comércio do Estado de Minas Gerais, 
manifestando-se sobre o PLS n9 46/73; 
- da Associação dos Técnicos Agrícolas do Estado de São Paulo, 
manifestando-se sobre o PLS n9 160J7S; 
-da federação do Comércio do Estado de São Paulo, manifestan
do-se pela aprovação do PLS n9 91/76. 

Manifestações sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 63/76: 

-do Centro Nacional de Navegação Transatlântica, apresentando 
sugestões: 

-da Confederação Nacional da Indústria - RJ, apresentando 
sugestões; 
-da Federação das Associações Comerciais do Rio Grande do Sul, 
apresentando sugestões; · 
-da Federação dos Tràbalhadores nas Indústrias da Alimentação 

'do Estado do Rio Grande do Sul, pela rejeição; 
-da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção c 
do Mobiliário do Estado de São Paulo, pela rejeição; 
-do Instituto Nacional de Prevenção de Acidentes - SP, pela 
rcicicilo. 
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Sugestões apresentadas ~o Projeto de Lei da Câmara n9 74/76: 

-do Instituto dos Advogados da Bahia; 
·-da Comissão Nacional de Bolsas de Valores- Belo Horizonte
MG; 
- da:Companhia de Força c Luz de CataguazesfLeopoldina- MG; 
-·do Sindicato dos Empregados no Comércio de Nova Friburgo-
RJ; 
-da Ordem dos Advogados do Brasil -Secção do Rio Gr11nd~ do 
Sul· 
-·da Federação do Comércio do Estado de São Paulo;, 

- da Associacão dos Advogadps de São Paulo. 
DiverSos~ 

-.da Asscmblé_ia Legislativa do Estado de Alagoas, solicitando a 
oficialização do Jogo do Bicho, sendo a .renda apurada revertida em 
beneficio das entidades filantrópiCas c assistcnciais; 
-.da Câmara Municipa} de Macció- AL,' solicitando a criação de 
um Banco de Olhos naq~clc Estado; 
-da Associação de Câmaras Municipais do Paraná encaminhando 

·o documento "Carta ~c Manaus", elaborado pelos ~articipantes dó 
Encorttro de_ Integração Nacional realiZado por iniciativa daquela 
Associação, em 10-11-75, na cidade de Manaus- AM · 
-da Câmara Municipal de Jundiaf -.SP, encaminhando r~:latório 
sobre o :seminário de Exportação, realizado naquele Município, no 
período de 21 a 25 de agosto do corrente ano; 

Art. 29 Esta Lei enirará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições cm contrárjo. 

Justificação 

O art. 15 i, caput, da Lei Orgânica da Previdência Social (n9 
3.807, de i 960) estabelece que a Previdência Social poderá arrecadar, 
mediante remuneração fixada pelo Ministério do Trabalho e Previ
dência Social (leia-se tão-somente Minist~rio da Previdência c Assis
tência Social), as contribuições devidas a terceiros por empresas, 
segurados, aposentados e pensionistas. 

Dentre tais contribuições avultam as referentes às mensalidades 
devidas aos sindicatos, sendo certo que a lei pretendeu, ao permitir a 
sua arrecadação através da previdência social, tornar mais facilitada 
a respectiva arrecadação, tanto para as agremiações quanto para os 
seus associados. 

Contudo, do modo como está redigido, o dispositivo confere à 
instituição previdenciária não uma obrigação, dever, de arrecadar, 
mas a faculdade de fazê·l,o, ficando a decisão a seu inteiro critério. 

E a verdade é que, embora podendo exercitar a faculdade, em 
razão do disposto na lei, o INPS jamais concordou com a arrecada
ção das referidas contribuições. 

E, se em relação às contribuições devidas por lei a terceiros, 
pelas empresas c pelos segurados cm geral, talvez devamos dar ra:z;ão 
à previdêhcia social, visto que, de fato, a arrecadação correspondei!· 
te pode representar um encargo não desejável, posto que remunera
do, no caso específico dos aposentados nada justifica a recusa, visto 
que: 

i - é o próprio INPS que elabora as suas folhas de pagamento; 
-da Prefeitura Municipal de São Bernardo ·do Campo - SP, 
~R!inhando:~mpl~r;da LeÍ'Municipal nv ~240. de 13-8-76, ~· 

daspoe sobre a consolidação da Rctorma Administrativa e aprova o e 
Plano de ClassificaÇão de Cargos e Funções (PCCF) da Administra 2 - a contribuição só é devida quando autorizada expressamen

te pelo beneficiário da aposentadoria. ção Municipal de São Bernardo do Campo"; 
-da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, soiicitando a 
elaboração de· projeto de lei que isente os empregadores das obri
gações de ordem trabalhista que lhe são impostas como consc
qtlência da prestação do serviço militar por seus empi'Cgados; 
. -da Assembléia Legisla.tiva do Estado de São Paulo, sugerindo a 
claboracão de proposta' de' emenda constituciomil conci:dcndo esia
bilidade aos professorês da União, dos ·~t~dos e dos Municípios. 
admitidos antes da promulgação da Carta Magna de 1967 c que 
contem, no mínimo, cinco anos de serviçÔ pú61i~. 

O SR. .. PRESIDENTE (Magalhães· Pinto) - O Expediente 
lido vai à publicação. (Pausa.) 

A Presidência recebeu a Mensagem nv 158, de 1976 (nv 284/76, 
_.na origem), pela qual o Senhor Presidente da República submete ao 
Senado Federal, nos·termos do§ sv do art. 23 ·da Constituicão, proje
to de.rcsàluçio que estabelece alíquotas atlãxbtuls.·~lmP'PI!lO ll(i~rq. 
t;!J)eraç&s.i;éliltlvas à.éirculp.c;3a.dc.rncrcaJ:Iorias, 

A matéria será despa~hada às Comissões de Constituição e Justi
ça e de Finanças. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Sobre a mesa, 
projeto de lei que será lido pelo Sr. 19-Secrctário. 

~ lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 247, DE1976 

Introduz modificação na Lei nv·3.807, de :Z6 de agosto de 
1960 (Lei O_!'g_ânica da Previdência Social). 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. Jv ~acrescentado ao art.l51 da Lei n9 3.807, lie 26 de agcis
Co· de 1960, O·~egllinte parágrafo sob nv 1v, com renuni~aÇici ~' 
único cxi~tentc: 

"Art. i 51. ...........•.......................... 
§ 1v Atendida a exigência de remuneração, as contribui

ções devidas pelos aposentados às suas agrcmiaçõe<s sindicais 
serão arrecadadas :ne:liantc dcsconto·cm folha. 

§29 .................................... ; ....... " 

Tais são as· razões do presente projeto de lei, uma sugestão
reivindicação da Federação Nacional dos Trabalhadores nas Indús
trias Urbanas que, pretendendo alterar o art. 151 da LOPS, acres
centando-lhe mais um parágrafo, cuida de manter a faculdade 
atribqlda à instituição prcvidenciáiia relativamente a toaa~ :;s o.:on-. 
tribuações, menos a devida pelos aposentados às suas agremiações. 

Sala das Sessões, 28 de setembro de 1976. -Nelson Carneiro-. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N93.807, DE26 DE AGOSTO DE 1960 

Lei Orgânica da Previdência Social. 

............................................................. 
Art. 151. As instituições de previdência social poderão arrc

çadar, mediante a remuneração que for fiXada pelo Ministro do Tra
balho e Previdência Social, contribuições por lei devidas a terceiros, 
desde que provenham de empresas, segurados, aposentados c pen
sionistas a elas vinculados. 

Parágrafo único. 'As contribuições de que trata esse artigo apli
ca-se, no que couber, o disposto no Capítulo JTT do Título IV. 

1 oooOIOOtOOO OIOOOOOoOOO O 00000 000000000 00 010000 o O O 0100 ti O •• 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação 
Social.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- O projeto lido será 
pubiicado c remetido às comissões competentes. (Pausa.) 

rio. 
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. tv-Sccrctá-

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO Nv 505, DE 1976 

Senhor Presidente: 
Nos. tcrtnO& do att. ~3). ·do· Regimento .lnCcmoí .roqliC:,:CillOI li 

transcrição, nos Anais do Senado Federal, dos discursos proferido~ 
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pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República, General Ernes' 
to Geisel, quando da sua visita, no último dia 24, ao Estado de Santa 
Catarina, nas cidades de Tubarão, ltajal c Blumenau. 

Sala das Sessões, 28 de setembro de 1976.- Lourival Baptista-
Ruy Santos. · 

REQUERIMENTO N9 506, DE 1976 

Senhor Presidente: 
Nos termos do art. 233, do Regimento Interno requerem'os a 

transcrição, nos Anais do Senado Federal; do pronunciamento feito 
pelo Ministro Azeredo da Silveira, ontem, em New York, 'na aber
tura da 31• Assembléia-Geral. da ONU. 

Sala das Sessões, 28 de setembro de 1976. - Lourival Baptista
Ruy Santos. 

O SR. I'RESIDENTE (Magalhães Pinto)- De acordo com o 
ar!. 233, § 19, do Regimento Interno, os requerimentos serão submeti
dos ao exame da Comissão Diretora. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Cada vez mais intensificando a atuação do Governo no setor so
cial, reveladora da prioridade que dá ao homem, o Presidente Er
nesto Geisel vem de· determinar a aplicação, no período que vai de 
1976 a 1979, de 4 ~il~ões de' cruzeiros na "implantação de uma 
estrutura básica de saúde pública nas pequenas cidades do interior 
nordestino (cidades de 500 a 20.000 habitantes), através do programa 
de interiorizaç-:io das ações de saúde e.saneamento no Nordeste. 

A preocupação do Presidente Geisel com o "homem" fez com 
que .seu Governo adquirisse excepci,onal marca soci!ll; numa 
sucessão de iniciativas e empreendimentos de largo alcance, que gran
jeia, para o Chefe do Governo, a gratidão do povo brasileiro. O 
Ministério da Saúde, sob a eficiente ação do Ministro Paulo Almeida 
Machado, se dedica a program11s de envergadura, que nem os mais 
empedernidos adversários ousam negar. O mesmo ocorre com o 
Ministério da Previdência Social, criado no atual Governo, iniciativa 
por si só reveladora da prev~l~ilcia que o Presidente ErneHo Geisel 
dá aos problemas sociais. 

Esse novo programa do Ministério da Saúde dá ênfase às prá
ticas preventivas, tratamento ambulatorial, suplementação 
nutricional e saneamento básico, itens que bem revelam seu 
profundo alcance, conforme está explicitado na exposição de 
motivos encaminhada ao General Ernesto Geisel pelos Ministros · 
Reis Velloso, do Planejamento; Almeida Machado, da Saúde; 
Nascimento e Silva, da Previdência, e Rangei Reis, do Interior. 

Segundo foi destacado: "0 programa foge intencionalmente das 
limitações de uma politica de saúde condicionada pelo excessivo 
aparato administrativo, onde as prioridades são conferidas menos 
em decorrência das necessidades das doenças da população do que 
da atual localização de recursos materiais e humanos presentemente 
disponíveis". 

O objetivo do programa, segundo nos mostra a exposição de 
motivos dos Ministros da área social, é dar o máximo de ênfase às 
ações de menor custo unitário que, ao mesmo tempo, possam bene
ficiar um maior número de pessoas. Para tal, previu-se a instalação e 
a implementação de redes de unidades de saúde dispondo de serviços 
permanentes, destinados ao atendimento da comunidade em que se 
localizam. Através do novo programa, o Governo visa, ainda, 
aumentar o contingente populacional coberto pela rede de água e sis
temas de esgotos, mediante uma atuaçllo do PLANASA. 

O programa será posto em prática em três níveis: elementar, 
intermediário e de apoio, a serem implantados respectivall)ente em 
aglomeração de até 2.000 habitantes, de 2.000 a 5.000 e de 5.000 a 
20.000 habitantes. 

Sr. Presidente, com o conhecimento que tenho dos inúmeros e 
difíceis problemas que assoberbam o povo brasileiro, sobretudo dus 

pequenas cidades nordestinas, não poderia deixar de manifestar mi
nha aprovação e meu entusiasmo diante da nova iniciativa governa
mental, ainda mais que se preocupa ela com questões fundamentais 
para o Nordeste. Formulo votos para que o novo programa tenha 
execução rápida e eficaz, como o deseja o Chefe do Governo, pois os 
benefícios que carreará às populações nordestinas, especialmente de 
Sergipe, serão imensos. E de suma relevância para o empenho de re
novar u fisionomia do N ardeste, através de um desenvolvimento am
plo, harmónico e integrado! (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Virgílio Távora. 

O SR. VIRGfLIO TÁVORA (ARENA -CE. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, iríamos falar hoje sobre as 
profecias gênero "cassandra", e declarações esdrúxulas que 
candidato à Presidência da República de nação irmã faz a respeito de 
nosso futuro nuclear. Mas, este assunto, por importante que seja, é 
sobrepujado pelas obrigações em que nos encontramos de, nesta 
tribuna, de improviso, deixando falar o coração sem o atavio das 
palavras medidas e rebuscadas nó silêncio do escritório, prestar 
homenagem a um homem que engrandeceu, durante tanto tempo, a 
vida militar deste Pais e que, transferido para o Superior Tribunal 
Militar, lá foi a representação cxata do que nós, oriundos das Classes 
Armadas, chamamos a justiça integral acima de qualquer pressão. 
Referimo-nos, Sr. Presidente, a despedida deste órgão do General 
Bizarria Mamede que ontem o deixou, por imposição constitucional, 
onde o seu desassombro, o seu sentimento de justiça e, ao mesmo 
tempo, a urbanidade com que recebia as partes, a serenidade com 
que apreciava os mais intrincados problemas, se equivaliam àquela 
coragem ... 

O Sr. l'aulo Guerra (ARENA - PE) - Permite V. Ex• um 
aparte'! 

O SR. VIRGfLIO TÁVORA (ARENA- CE)- Terminando 
a frase, com todo o prazer. · 

... àquela coragem do tenente de !930, àquela intrepidez do 
tenente-coronel de 1955. 

Ouvimos o nobre Senador Paulo Guerra. 

O Sr. l'aulo Guerra (ARENA- PE)- Como pernambucano,. 
não posso deixar de solicitar licença a V. Ex• para juntar os aplausos 
do meu Estado, nesta hora em que o eminente Ministro Bizarria 
Mamede deixa, como disse bem V. Ex•, por força da Constituição, o 
alto cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar. !::"que S. Ex• 
foi, durante sete anos, Comandante-Geral da Policia Mtlitar de 
Pernambuco ... 

O SR. VIRGfLIO TÁVORA (ARENA- CE)- Já faremos 
menção a este fato. 

O Sr. Paulo Guerra (ARENA- PE)- E posso dizer que o foi 
entre os melhores, pois Bizarria Mamede é lembrado como tendo 
sido um dos mais eficientes, mais capazes. Tudo o que existe, hoje, 
na Policia Militar de Pernambuco, toda a sua reformulação, deve-se 
ao trabalho inicial, ali realizado pelo então Tenente Bizarria Mame
de. Quando Governador de· Pernambuco. tive oportunidade de 
demonstrar o meu reconhecimento numa vila construída para 
oficiais, dando à praça o nome de "General Mamede". 

O Sr. Ruy Carneiro (MDB- PB)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. VIRGfLIO TÁVORA (ARENA- CE)- Com prazer,. 
concedemos o aparte ao nobre representante da Paraíba. 

O Sr. Ruy Carneiro (MDB- PB)- Senador Virgílio Távora, 
conheço o Ministro Bizarria Mamede, que ontem, por uma questão 
determinada pela formação dos Tribunais do nosso Pais, deixou o 
Sup~rior Tribunal Militar, reformando-se. Conheço-o desde tenente, 
quand9 serviu na Paraíba, no 229 Batalhão de Cacudores, e até: hoje 
mantemos relações de amizade. V. Ex• faz muito bem .ao proferir 
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esse brilhante discurso sobre a figura do eminente Ministro e grande 
militar, porque o Estado de V. Ex• deve orgulhar-se do filho ilustre e 
digno que ele o é. Embora cu esteja passando, nobre Senador 
Virgílio Távora, por uma fase dolorosa na minha vida privada -
como todo o Senado sabe - cu não poderia perder esta oportuni
dade de trazer minha solidariedade a V. Ex•, para dizer que a Paraí
ba- c não cu, que nada represento- reconheceu, naquele militar, 
um homem correto e digno, a quem â Nação inteira deve os mais 
valiosos serviços, não somente prestados ao Exército, como citou o 
nobre Senador Paulo Guerra, lá cm Pernambuco, como Comandan
t~ da Polícia Militar, mas, também, no .Superior Tribunal Militar, 
onde foi brilhante, probo e, sobretudo, excepcionalmente honesto:· 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Eminentes 
Senadores Paulo Guerra e Ruy Carneiro, os apartes de V. Ex•s só 
fazem trazer como que o necessá.rio aprimoramento a nossà tentativa 
de traçar um retrato de um homem que, realmente, pela sua. 
modéstia, não teve, ainda, suficientemente realçado o papel que 
desempenhou na história Pátria dos anos de trinta a esta parte. 

Com prazer, concedemos o aparte ao nobre Senador Ruy 
Santos. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - A Bahia não pode estar 
ausente no momento em que V. Ex• faz o elogio do Ministro 
Jurandir Bizarria Mamede.~ que, sabe V. Ex•, o Professor Bizarria, 
seu pai, foi diretor de ginásio em Salvador, na Rua do Sodré. Conhe
ço o General Bizarria Mamede desde o seu tempo de tenente, 
quando, à frente de uma das colunas que desciam no Norte, na mar
cha da Revolução de 30, ele chegou à Bahia, através de J uazeiro. 
Daí para cá, jamais deixei de tê-lo presente, pela sua ação, pelo seu 
desassombro. V. Ex• já fez referência ao episódio de 55, quando dos 
funerais do General Canrobcrt Pereira da Costa. Mas quero dizer a 
V. Ex•- e possivelmente é aspecto que V. Ex• destacaria -que 
quando o Prestoente Castello se dispôs a cogitar do seu sucessor, uni 
dos nomes de que se' lembrou, de início, foi o dc·Bizarria Mamede. E 
Mamede recusou, porque àquela altura a sua candidatura seria a 
divisão das Classes Armadas, coisa que ele não desejava. No 
Superior Tribunal Militar foi o homem digno, austero, justo, 
objetivo, e ainda agora, segundo leio nos jornais, o seu discurso de 
despedida é um discurso em que pede a reformulação da Lei de 
Segurança Nacional. 

O Sr. Fausto Castelo-Branco (ARENA- PI)- Permite V. Ex• 
um aparte~ 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Com muito 
prazer ouvimos o aparte do nobre Senador Fausto Castelo-Branco. 

O Sr. Fausto Castelo-Branco (ARENA - PI) - Desejo apcrias 
associar-me ao pronunciamento oportuno que V. Ex• faz nesta 
tarde. E quando faz menção à bravura e à inteligência do General 
Bizarria Mamede o faz com justiça. Conhecendo-o pessoalmente, 
devo acrescentar o meu apoio ao discurso de V. Ex•, porque o· 
.considero c o Brasil melhor do que eu também o considera como um 
dos intelectuais do Exército Brasileiro. ~ um bravo soldado, um ho· 
mem da n\aior honradez e amplitude e que neste momento se arasíà 
do Superior Tribunal Militar, com pes~r para todos nós.· Muito 
obrigado a V. Ex• · 

. I 
O Sr. VlrgDio Tahora (ARENA - CE) - Acolhemos, com 

prazer, o aparte de V. Ex•, nobre Senador Fausto Castelo-Branco, 
tal qual o do nobre Senador Ruy Santos, há pouco proferido. Vão, 
ppuco a pouco, praticamente, dando os contornos da figura do ho
mem que aqui, em palavras desataviadas, procuramos traçar como 
exemplo às gerações futuras e para que, nos nossos Anais, fique regis
trado o perfil da sua vida. 

O Sr. Daniel Krleger (ARRNA -.RS)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Com prazer. 

O Sr. Daniel Krleger (ARENA - RS)- Associo-me à homena
gem que V. Ex• presta a uma grande figura brasileira, c neste 
momento quero narrar um episódio histórico. Ele foi convidado pelo. 
então Presidente Castcllo Branco para ser candidato à Presidência da 
República. Recusou o convite, porque achou que não devia dividir, 
as Forças Armadas. Ele merece o nosso respeito, a nossa estima e a 
nossa admiração. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Agradecemos 
a V. Ex•, nobre Senador Daniel Krieger, homem que dispensa os 
adjetivos nesta Casa, o testemunho, aliâs, já referido pelo nobre 
Senador Ruy Santos. 

Agradecemos, também, as referências aqui feitas por vários dos 
Srs. Senadores à cidadania alencarina do homenageado de hoje. 
Realmente, ele é cearense no coração de todos nós, embora nascido 
na ilustre terra da Bahia. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Com muito· 
prazer. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - O nome do ilustre 
General Mamede, que honrou o cargo do qual se afasta por 
implemento de idade, é um nome nacional, mas com raizes muito 
profundas na Bahia. Como V. Ex• acaba de se referir, embora a 
Bahia lhe tenha servido de berço, a sua formação se fez no Ceará. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Perfeito. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Ele é um integrante 
daquele pugilo de idealistas da Revolução de 1930. Foi um daqueles 
tenentes que se entregaram àquela jornada cívica para dar novos ru· 
mos à História polftica do Brasil. Embora não prive da sua intimi
dade, eu o conheço bem, não só pelas suas ligações com a Bahia mas, 
também, pela sua convivência com vários amigos comuns, inclusive 
com seu irmão Eduardo Mamede que, como médico, honrou a Medi· 
cina na Bahia, foi Prefeito do Município de Santo Amaro onde, fiel à 
formação da família, deixou um nome merecedor de todo o respeito. 
Por isso, neste.momento, associo-me, com muito prazer, às palavras 
com que V. Ex• homenageia um homem de bem que honrou o Exér
cito brasileiro e todos os cargos que ocupou na sua vida pública. 

O SR. VIGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Agradecemos o 
aparte de V. Ex•, Senador Heitor Dias. Gostaríamos de, aqui, repetir 
frase de muito conhecida dos Srs. Senadores, da autoridade da 
inteligência maior do Brasil: O mal da Revolução está que sem os 
exaltados~ impossível f~ê-Ia e com eles é impossível governar. 

Mamede conseguia ser - recordamo-nos bem, quando criança 
- o conspirador ativo, o revolucionário indómito, mas o sinónimo 
da placidez. Não era um exaltado, formou entre aquela plêiade de• 
idealistas do Movimento dos Tenentes de 1930 como que um poder 
moderador. 

Nunca se lhe pode imputar um ato atrabiliário mas pari passu 
podem-se-lhe apontar aqueles outros atos de bravura pessoal, de des· 
temor moral. 

Voltando, depois de tantos anos de prestar serviços à Província 
vizinha de Pernambuco, à vida militar, nos cursos brilhantes que ti· 
rou, mostrou que, realmente, ao conspirador, ao homem da ordem 
pública se juntavam também o estudante capaz c ilm instrutor ainda 
mais eficiente, 

Ressoam ainda na antiga EEM, hoje ECEMF, as suas aulas, a 
sua manéira cartesiana de enfrentar os problemas c, repetindo,, 
absoluta tranqUilidade cm resolvê-los. 

A ECEMF teve-o como um dos seus mestres. Aqui, ni!o iremos. 
tomar o tempo dos Srs. Senadores para repetir, por conhecido 
documentalmente, que é a sua atuação como oficial competentíssimo 
de Estado-Maior, na campanha da Itália. Testemunho maior disso 
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deu o hoje falecido Marechai Castello Branco, seu amigo, superior e, 
também, companheiro, da Guerra da Itália. 

Encontramo-lo, depois, seu aluno fomos instrutor novamente, 
pioneiro que foi com Oswaldo Cordeiro de Farias, da criação da 
Escola Superior de· Guerra, como membro do Corpo Permanente 
daquele estabelecimento de ensino e um dos responsáveis pela fi
xação da nossa primeira doutrina de guerra, no sentido amplo da 
palavra. 

Recordamo-nos das aulas, dos ensinamentos dados pelo 
Ministro Bizarria Mamede, sobre a estratégia, sobre a Política sobre 
Mobilização, justamente, em uma turma que, mercê .de circuns
tâncias políticas, rellnia, da parte das classes armadas como 
instruendo, o que poderíamos chamar as exceções confirmando as 
regras pela ausência; a nata da inteligência brasileira do Exército, da 
Marinha e da Aeronáutica. Foi a turma de 1953, a que nos honramos 
ter pertencido como representante deste Congresso, Deputado que 
éramos então, aquela que realmente deixou embasada a filosofia de 
administração pública, que o Brasil até hoje herdou da chamada 
Sourbonne. 

Mas, se havia um instrutor, se havia um homem para o qual os 
problemas de logística não tinham segredo, havia também, dentro 
dele, aquele patriota que não havia adormecido com os anos e no 
qual o sangue do tenente de 30 ainda pulsava fortemente. 

E que · expressão maior da verdade, Sr. Presidente, desta 
afirmativa que aquela atitude considerada por alguns de quixotesca, 
que a afirmação da personalidade . do então Tenente-Coronel 
Mamede junto ao túmulo do seu amigo, do seu companheiro de lutas 
e jornadas, o ex-General Canrobert Pereira da Costa! 

Que dizer, Sr. Presidente, da esparia'nidaélecom que suportou as 
agruras do infortúnio, de cabeça :levantada! Foi para uma Circuns
crição de Recrutamento, no interior de São Paulo, sem uma 
palavra de queixume, mas sem abdicar de suas convicções. 

A Revolução. de 64 o encontrou naquela Escola' que ele tanto 
amava- a ECEME. E, chamado· pelo Presidente Castello Branco, 
logo iria comandar a Oitava Região Militar, já como General, sedia
da na Amazônia. E vindo como veio para o Sul do País, teve o seu 
nome, como aqui já foi lembrado por Ruy Santos e Daniel Krieger, 
homem da confiança que era do Presidente Alencar Castello Branco, 
para sucedê-lo, e dentro daquela retidão de caráter, daquele amor 
que tinha à sua terra, recusou a missão, certo de que a sua 
candidatura dividiria seus companheiros-e não uni-lo-ia como era o 
seu desejo. 

E, neste momento, Sr. Presidente, em que aos setenta anos, 
este homem que ainda tem naqueles que o conheceram durante toda 
a vida admiradores fervorosos, homens que reputam, que 
ultrapassando pelo mundo como raridade, estirpe de natureza dele, 
nós não poderíamos deixar de em lhe dando um adeus agradecido 
por tudo que este homem fez e representou... · 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB - ES) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Terminando 
a frase. 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Pois não, agradecido. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)-... para nós, 
que acreditamos no primado do bem e da justiça, ao mesmo tempo, 
fazemos votos para que na vida privada não dê por finda a sua ação 
em prol da Pátria estremecida. 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Nobre Senador Virgílio 
Távora, ao General Bizarria Mamede, que tão justa e brilhante
mente, V. Ex•. presta as homenagens, em nome da ARENA, cabe 
aquela conceituação de que teve ôs braços as armas dados e a mente 
cultura fdta. Em nome do MDB, em nome da nossa Bancada, de
sejamos associar-nos às justas .~omenagens que V. Ex• presta a tão 
ilustre soldado, que como General, como Oficial de Estado-Maior, 
como Comandante, prestou relevantes serviços ao Pais. Co111o 

expedicionário, firmou conceituação brilhante nos campos da Itália, 
e Ministro do Superior Tribunal Militar, rasgou rumos na in
terpretação da·s leis. de exceção que lhe coube interpretar e decidir, 
Portanto, em nome do MDB, nos associamos às justas homenagens 
que V. Ex• presta, na hora em em que o General Bizarria Mamede se 
afasta do Superior Tribunal Militar, deixando após si uma esteira 
brilhante de largos, grandes e profundos serviços prestados ao Brasil. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - CE) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, não conhecemos síntese que se possa 
ajustar melhor ao desataviado desta oração que aquela traduzida em 
trecho de seu final de oração em que o seu colega, o seu amigo, o seu 
companheiro de ideais e de lutas, o eminente Ministro Rodrigo 
Octávio assim se expressou: 

-"Coincidentemente, não é demais insistir, sempre den
tro desses mesmos ideais, viveram lutas sem fim - o General 
Mamede e seus coetâneos - durante mais de 50 anos, entre 
alternâncias de vitórias e derrotas, mas sempre persistentes e 
convictos de que o grande Brasil- sonhado desde a nossa ju
ventude - só se objetivará se as premissas básicas - demo
cracia lastreada nas tradições históricas nacionais e nas reali
dades sócio-económico-regionais, diversificadas em uma Na
ção-Continenté- estabelecidas desde o areal atlântico, "fo
rem realmente consagrados." 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, eram estas as palavras que tí
nhamos que dizer. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -A Presidência, em 
nome da Mesa, associa-se às homenagens justas prestadas ao eminen
te militar e homem público, General Jurandir Bizarria Mamede, na 
certeza de que o Plenãrio traduziu o sentimento geral do Senado Fe
deral e de todos os brasileiros que conhecem a atuação desse eminen
te patriota. 

O SR. PRESIDENTE(Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Pronuncia o seguin
te discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

Há livros, há pronunciamentos, há discursos que marcam 
época, em virtude da oportunidade da sua expressão e dos rumos que 
traçam, nos momentos em que são proferidos. 

No Espírito Santo, foi lançado pelo Arcebispado o."Manual do 
Eleitor" na hora em que o furacão da vida política no Estado do 
Espírito Santo, insufla, arrepia consciências e abala mesmo a opinião 
pública. 

Assinado por Dom João Batista da Mota e Albuquerque, ilustre 
Arcebispo do nosso Estado, o Manual traça, em linguagem simples, 
mas expressiva, a conceituação do eleitor, a significação do voto, o 
seu posicionamento em face da luta partidária e estabelece até a li
gaç-ao espiritual do voto com a Igreja. 

Sr. Presidente, o Manual fixa caminhos; o Manual faz mais, Sr. 
Presidente: est~belece rumos; faz mais até: o Manual fixa uma 
encruzilhada no atual momento político do meu Estado e, quero 
crer, pela expressão da sua linguagem, pela conceituaç-Jo em que co
loca o eleitor em face do voto, pela condenação a processos usados 
por certos políticos inescrupulosos, pela ~efinição que faz da vida pú
blica e do político, pela conceituação da vida partidãria, o Manual fi
xa uma encruzilhada no atual momento em que o epicentro de um 
grande movimento de opinião procura atingir a vida social e política 
brasileira, toda ela preparada e conclamada- para as eleições de 15 de 
novembro. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, Dom João Batista da Mota e Al
buquerque, ilustre Arcebispo, é uma figura de posição destacada e 
conquistada pela sua inteligência, pelu sua bravura cívica, pela sua 
conceituuçilo religiosa, pela sua firmeza dos pontos de vista entre o 
Arcebispado Nacional. 
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Este Manual, de que vou ler algurfs trechos e vou pedir a trans· 
_crição para os Anais do Senado Federal, para que os rumos fixados 
por ele, cm relação ao eleitorado livre c consciente do meu Estado, 
possam também servir para que outros bispos, outros arcebispos e 
até mesmo cardeais, ampliando esta conccituação, apliquem c cstcn· 
dam a todo o eleitorado brasileiro. 

Portanto, é como homenagem ao espírito à bravura religiosa e 
cívica, à definição, ao estabelecimento de rumos, à encruzilhada que 
cria Dom João Batista da Mota e Albuquerque rio "Manual do Eleí· 
tor" e mais, ao criador de esquina que se revela c que, lendo alguns· 
trechos, presto a minha homenagem à inteligência, à cultura c à visão 
de Dom João Batista da Mota e Albuquerque. 

Diz o Manual: · 

"0 voto certo é livre, direto e secreto. O voto é para o 
povo escolher seus representantes políticos. ~coisa muito sé· 
ria, pois quando votamos confiamos que aquele candidato é 
capaz de servir ao povo. Não é o povo que deve estar a servi· 
ço do político e sim o político que deve estar a serviço do 
povo." 

"0 votar, e o votar corretamente, é tão importante como 
o rezar." 

"Dia I 5 de novembro haverâ eleições para prefeito e 
vereadores. Vamos escolher as pessoas que ficarão responsâ· 
veis pela administração do nosso município. Se a gente esco· 
lher bem, teremos uma administração boa, de acordo com os 
desejos e aspirações do povo. Se a gente escolher mal, tere· 
mos uma administração ruim, cheia de politicagem, a favor 
de uma panelinha e contra a vontade do povo em melhorar 
Nosso voto é que vai decidir." 

"O eleitor não pode ser influenciado ou atrapalhado na 
sua liberdade de escolher. Quem não respeita esta liberdade, 
a lei castiga com detenção, reclusão e multa. Por isto nin· 
g.uém pode tomar ou esconder o título do eleitor para que ele 
não vote: nem o patrão do colono, nem o pai dos filhos, nem 
o esposo da esposa. Ninguém mesmo." 

Tipos de Votos- livre, o de cabresto e o comprado. 

O primeiro é o voto de cabresto, quando o patrão obriga 
o empregado a votar num candidato que ele apóia e o empre·. 
gado se submete com medo de perder o emprego ou, netão, 
para pagar um favor. "São pessoas que pensam pela cabeça 
dos outros." . 

O voto comprado, quando o eleitor o troca por um bene
fício pessoal. 

"~ proibido dar dinheiro ou qualquer outra coisa pelo 
voto do eleitor." "Isto é voto de cabresto. E cabresto é só 
para animal." 

"Pelo fato de alguém ter recebido favores de algum 
candidato, não estâ obrigado a votar nele, nem por gratidão, 
nem por lealdade. O que importa é o bem de todos." Não é 
permitido o curral eleitoral, nem que se vote mais de uma vez 
utilizando-se de qualquer artifício. 

"Quem faz campanha eleitoral dizendo mentiras contra 
um partido ou contra um candidato para afastar os eleitores, 
estâ cometendo um crime. ~ crime chamar de comunista a 
ARENA ou o MDB, como também é crime dizer que tal 
candidato é subversivo ou ladrão, sem ter provas." Hoje, o 
principal meio que o candidato tem para fazer sua propagan· 
da é o comício, jâ aue na televisão, pode apresentar apenas a 
sua foto, e no râdío, o seu currículo. 

"Na hora de votar, a gente deve fazer esta pergunta: serâ 
que este candidato é capaz de contribuir para o benefício do 
povo? Hã candidato que só quer saber de chegar ao poder às 
custas do povo. Quer ficar famoso. Quer se enriquecer com 
as vantagens que o cargo de prefeito ou vereador oferece. E 
esquece que está a serviço do povo." 

"O bom candidato é aquele que trabalha para o povo. E 
o que, eleito. não tem medo de defender a esperança do povo 

,de uma vida mefhor. Devemos escolher candidatos que 
conheçam as aflições do povo e que possam ajudar na solu· . 
.ção dessas•dificuldades que á gente encontra pela vida." 

O bom e o mau candidato: 

"O bom candidato é ~q~ele que ser~~ ao povo. O mau 
candidato é aquele que se serve do povo, Procura &e servir do 
povo o político que gasta dinheiro do povo para construir um 
lago na praça da cidade, quando a maioria do povo nem tem 
âgua eni casa, ou uma casa digna para morar; o pol!tico que 
manda seus filhos à escola c sua mulher às compras cm carro 
oficial, com gasolina paga pelo bolso do povo: o politico que 
nunca dâ satisfação aos seus eleitores do que anda fazendo; o 
pol!tico que nunca dâ ouvidos o atenção aos ma1s pobres c de· 
pois das eleições desaparece,'· 

O Sr. Paulo Guerra (ARENA- PE)- V. Ex•· me permite um 
aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Com prazer, 
ouço v. Ex• 

O Sr. PaUlo Guerra (ARENA- PE)- Eu gostaria de saber se 
esse politico é do Espírito Santo; 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Não, o pol!tíco 
que estâ definido pelo Sr. Arcebispo, é o político que pratica esses 
atos, pode ser do Espírito Santo; de Pernambuco, de Caruaru, de 
Garanhuns. 

O Sr. Paulo Guerra (ARENA - PE) - Porque em Pernam· 
buco damos toda assistência ao eleitorado. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Os que a dão, 
não são definidos aqui; os que não o fazem, estão estigmatizados nas: 
palavras do Arcebispo. 

Contínua o Manuat 
''Só volta para pedir votos. E muito cuidado com os poli~ 

ticos que se servem do sentime!JtO religioso do povo para 
tirar proveito." 

Jâ o bom político, é o que "serve ao povo, que não tem 
medo de ir contra um tubarão para defender os direitos . 
humanos, especiaimente dos mais fracos, que. contínua sua 
vida simples depois de eleito, que procura sempre favorecer a 
maioria que não tem voz nem vez e não a maioria privile· 
giada; que não se deixa controlar por chelões, coronéis, famí· . 
lias· importantes e se coloca sempre a serviço do povo.'' 

O Poder Executivo (Presidente, Governador e Prefeito) 
deve estar a serviço de todo o povo brasileiro e não apenas de 
um partido, de alguma famnia ou de algum grupo. 

Polfdea e Polideagem 
"Política que agrada ao povo agrada a Deus." 
Política certa, pol!tica partidãria e ool!tica "po· 

litlcagem". A primeira "é a vontade e disposição de servir 
aos outros- com a única finalidade de ver todo mundo mais 
feliz". A segunda, é "ficar atrelado a um político ou a um 
candidato, como muitos se atrelam .a .um Rivelino ou a um 
Zico ou a uns jogadores "pernas-de-pau" que existem pela 
aí''. 

- Politicagem é trabalhar só para si mesmo, para fazer 
nome, para ficar cada vez mais rico, para ter um emprego 
rendoso, para parentes e amigos terem emprego, para viver 
vida mais folgada, para ter. mais cartaz junto aos grandes, 
para proteger o grupinho e a "panelinha" .. Politicagem é 
fazer coisinhas que aparecem c enfeitam o lugar c não cuidar 
das coiSas mais importantes c 11teis à salldc, educação c bem· 
estar do povo. 

"Eleitor bom 'é eleitor que procura a pol!tica certa, que 
vota se preocupando-muito mesmo com o bem comum do 
município todo c de todos os municípios." I 

!
l 
I 
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~ 



Setembro de 1976 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçi oll) Quarta-feira 29 6365 

Direitos do Homem 

"1:: o direito que tem o vaqueiro de se\" mais bem tratado 
do que a vaca; de o pedreiro ter casa própria para morar; de o 
doente ser tão importante como o médico; de o filho do 
pobre ter comida como tem o filho do rico; de o trabalhador 
poder ganhar bem sem fazer hora extra; de ninguém ficar 
com medo da alta do custo de vida, sem saber se no futuro 
vai ter de pedir esmola na rua." 

"Toda pessoa humana, mesmo um bandido, não pode 
ser tratada como um cachorro doido, tem que ser tratada 
como gente; ninguém pode torturar ninguém; nenhum 
homem pode ser acusado de criminoso sem que esteja 
provada sua culpa; todo homem tem direito a saber a ver
dade das coisas: por que aumenta o preço do café? todo ser 
humano deve poder falar o que pensa, não só sobre futebol, 
mas também sobre política, o futuro do país e as dificuldades 
da vida." 

Quem trabalha deve ganhar o suficiente para manter sua 
família. Deve mandar seus filhos à escola, ter boa alimenta
ção, assistência médica e dentária, roupas. 

Todo homem tem direito a participação na vida política 
e observa que a política é a maneira digna de o homem 
colaborar para o bem de todos. 

Polrdca e o Evangelho 

-O Evan~elho não diz se devemos votar na ARENA 
ou no MDB. Mas também não é contra a política. O Evan
gelho é a favor de tudo o que ajuda a fazer justiça ao homem, 
a consertar os erros da sqcicdadc, a dar mais liberdade ao 
povo, a liberar os pobres da opressão, a construir uma 
convivência humana fraterna. Se a política faz isso, ela cstã 
de acordo com a vnntade de Deu~." 

Sr. Presidente, são estes os trechos que retiramos do "Manual 
do Eleitor," da lavra do ilustre c digno Arcebispo de Vitória, 
D. João Batista da Mota e Albuquerque, esse Arcebispo que através 
de seu pastorado vem conduzindo a Igreja Católica do nosso Estado, 
bem e sabiamente, orientando-a de acordo com os Evangelhos e de 
acordo com as necessidades da hora presente. 

Ao ler para a Casa esses trechos mais significativos do Manual, 
cu presto uma homenagem ao Arcebispo do meu Estado, pela 
corajosa mensagem que vem de lançar ao povo espírito-santensc, 
orientando o eleitor numa hora em que ele pode ser enganado pelos 
cantos de sereia, pela fixação desses rumos que ele traçou nesta hora.. 
confusa cm que o eleitor pode ser mal conduzido pelo mau político c: 
pelo mau candidato. 

1::, pois, nesta homenagem que presto a Dom João Batista da 
Mota c Albuquerque, que firmou esta orientação,. fixou esses rumos, 
criou esta esquina na nossa vida institucional- sem paixão, sem par· 
tidarismo - nestas horas que presto, como católico, a minha home· 
nagem e o meu reconhecimento ao nosso Pastor, que correlacionou a 
vida política do bom político até com a verdade eterna dos 
Evangelhos. 

Era o aue tinha a dizer. Sr. Presidente. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Sobre a mesa, 

equerimento que será lido pelo Sr. !9-Secretãrio. 

1:: lido o seguinte 

REQUERIMENTO N9 S07, DE 1976 

Nos termos do art. 233, do Regimento Interno, requeiro a trans· 
crição, nos Anais do Senado Federal, do pronunciamento do Minis· 
tro das Relações Exteriores, Azcrcdo da Silveira, na XXXI 
Assembléia-Geral das Nações Unidas. 

Sala das Sessões, 28 de setembro de 1976.- Vlrgfllo T4vora. 

O SR. PRESIDENTE .(Magalhães Pinto)- O requerimento li· 
do será, nos termos regimentais, submetido ao exame da Comissão 
Dirctora. · 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Estã terminado o 
período destinado ao Expediente. 

Presentes na Casa 32 Srs. Senadores. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item I: 

Votação, cm turno único, do Requerimento n9 456, de 
1976, do Senhor Senador Lourival Baptista, solicitando a 
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso profe
rido pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
General Ernesto Geisel, em Tóquio, no dia 16 de setembro de 
1976. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 2: 

Votação, em turno único, do Requerimeno n9 457, de 
1976, do Senhor Senador Lourival Baptista, solicitando a 
transcrição, nos Anais do Senado Federal, dos discursos pro
feridos pelo Imperador Hiroito e pelo Presidente da Rcpúbli· 
ca Federativa do Brasil, General Ernesto Geisel, no dia 16 de 
setembro de 1976. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 3: 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 490, de 
1976, do Senhor Senador Gustavo Capanema, solicitando te
nham tramitação em conjunto os Projetas de Lei ºo Senado 
n9s, 41, 61, 130 e 210, de 1976, que introduzem alterações na. 
Decreto-Lei n9 389, de 26 de dezembro de 1968, que dispõe 
sobre a verificação judicial de insalubridade e periculosidade. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Item 4: 

Votaçao, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Sena· 
do n9 201, de 1975, do Senhor Senador Orestes Quércia, que 
dispõe sobre inclusão da disciplina "Princípios de Segurança 
do Trabalho", no currículo dos cursos de 29 Grau", tendo 

PARECERES, sob n9s, 491 a 493, de 1976, das 
Comissões: 

- de Consdtuiçio e Jusdça, pela constitucionalidade c 
juridicidade; 

-de Educaçio e Cultura, contrário; e 
- de Finanças, favorável, com voto vencido dos .Senha· 

res Senadores Benedito Ferreira. Henrique de· La Rocquc c 
Helvídio Nunes. 

Não hã quorum para deliberação dos itens I a 4 da Ordem do 
Dia. Em conseqUência, ficam os mesmos com a votação adiada para, 
a próxim& Sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Item 5: 

Discussão, em prtmciro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento ln· 
terno), do Projeto de Lei do Senado n9 25, de 1976, do Se· 
nhor Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre a contribui
ção previdcnciãria devida pelos municípios ao Instituto Na
cional de Previdência Social, tendo 

PARECER, sob n9 519, de 1976, da Comissão: 
- de Consdtulçio e Jusdça, pela constitucionalidade, 

com voto vencido dos Senhores Senadores Nelson Carneiro e 
Heitor Dias. 

A matéria constou da Ordem do Dia da Sessão de 8 do corrente,; 
tendo a discussão adiada, a requerimento do Sr. Senador Itamar 
Franco, para a presente Sessão. 

Em discussão o projeto, quanto à constitucionalidade. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-lo, encerrarei a 

discussão. (Pausa.) 
Encerrada. 
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A votação da matéria fica adiada, por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Esgotada a matéria, 
onstante da Ordem do Dia. 

Hã oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Dinartc Mariz. 
S. Ex• não está presente. · 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Marcos Freire. 

O SR. MARCOS FREIRE PRONUNCIA DISCURSQ 
QUE, ENTREGUE À. REVISÃO DO ORADOR, SERÃ 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
·ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Pronuncia o se· 
guintê discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:~ 

Ao acaso, tomarei algumas cartas dentre tantas otttras que rece· 
bo diariamente, delas extraindo alguns trechos mais significativos, 
persistindo na tentativa de alcançar que as autoridades sanem erros e 
clamorosas injustiças cometidas a pretexto da Reclassificação de Car· 
gos. 

A primeira delas, começa por um grito de revolta comum a mui
tas dezenas de milhares de servidores públicos: 

"Tempos atrãs lhe escrevi, dando ciência de minha 
preocupação 'quanto à maneira pela qual os todo-poderosos 
barões do DASP procurariam resolver a situação criada com. 
a transformação do antigo Departamento dos Correios e 
Telégrafos em empresa pública, e a passagem forçada do 
pessoal não optante pelo regime da CLT, a uma disponibili
dade. Colocados em disponibilidade, afastados do serviço ati
vo, vimos, com tristeza e mãgoa, nossa progressiva margina· 
lização do serviço público. Implantado que foi o Plano de 
Classificação 'de Cargos do Pessoal Civil da União, fomos ali
jados do mesmo, muito embora continuássemos a ser regidos 
estatutariamente e. pela Lei n9 1.711/52." 

Após expor sua sitUação pessoal, expressando sentimento de 
angústia e desespero, continua o mesmo missivista: 

•• ... ao passo que o mesmo antigo Telegrafista Nível' 
16/C de qualquer outro Ministério, cuja categoria funcional 
passou por transposição, a chamar-se Agente de Telecomuni
cações e Eletricidade no atual Plano de Classificação, estã 
percebendo atualmcnte, no inicial da Carreira, na referência 
"32" do .Nível "7", exatamcnte CrS 3.932,00 fora 
naturalmente os adicionais a que me referi!" 

Diz, em seguida, do novo lampejo de esperança que lhe dcs· 
pertou a Lei Complementar n9 29, permitindo a aposentadoria pro
porcional ao tempo de serviço aos servidores em disponibilidade ou 
ém quadros suplementares. E adiante expressa sua última desilusão: 

"Acreditávamos, nobre Senador, que ditos proventos, 
por uma questão de lógica c bom-senso, seriam calculados à 
base da· referência inicial do Plano, porquanto aos inativos 
(pessoal aposentado) assim fora feito. Diga-se, de passagem, 
que aí também houve injustiça revoltante, porquanto um fun
cionário aposentado no final da carreira, está, agora, per
cebendo o mesmo que um recém-admitido dentro do novo 
Plano! Seria o caso de um general-de-exército reformado. 
passar a perceber soldo de tenente! Mesmo assim, Excelên
cia, nos contentaríamos se nossa aposentadoria voluntária 
tivesse o mesmo tratamento da concedida àqueles que 
completaram o tempo integral para isso; isto é, proventos cal
culados à base do inicial do Plano." 

"Mas qual, tal não aconteceu; a Instrução Normativa n9 
59, desse mesmo DASP, c ~ue regulamentou a Lei Comple 
mcntar n9 29, é de meridiana clareza, quando diZ que: - (Js 

proventos resultantes da aposentadoria voluntária e propor
cional ao tempo de serviço, serão calculados à base do salário 
percebido pelo funcionário, na data da passagem à inativi
dadc!!l ~de pasmar!!!" 

Tenho cm mãos outra carta subscrita por Artífices de Explosi
vos, classificados na Referência 14. D~ ela: 

" ... no sentido de ser revisto o Plano de Classificação, 
no que se refere aos Artífices de Explosivos que ficaram na 
rcfcrênciá 14, é:m situação de inferioridade aos demais car
gos, que embora também façam jus ao aumento, não correm 
ou correram tantos riscos como os citados Artífices de 
Explosivos. 

"Para melhores esclarecimentos, envio-lhe cópia do que 
consta do Plano e, também, o. que percebo de vencimentos 
aié a presente ciata (CrS 1.252,00·1íquidos) referente ao Nível 
10 pois até hoje, nenhum funcionário inativo do Ministério 

. do Exército recebeu o tão falado c minguado aumento cons
tante do Plano que mudou só de nome (em vez de nível 
passou para referência) c também passou de CrS 1.252,00 
para CrS 1.960,00 (já descontados os 5% do lP ASE e acres
cidos de 25% a que tenho direito por ter trabalhado 25 anos 
de efetivo exercício), assim mesmo somente em março de 
1977 atingiremos o total de CrS 1.960,00 pois vamos ser 
pagos em parcelas bimestrais!!! 

"Um aumento de CrS 708,00 e ainda em março de 
1977! ... 

"Serã que a aposentadoria é um crime, em vez de um prê· 
mio?" 

Adiante, fala dos riscos inerentes à profissão, recordando explo
sões ocorridas em fábricas de explosivos, com dezenas de vítimas· 
fatais e maior número de mutilados. Indaga se o Coronel Darcy 
Siqucira desconhece esses riscos c os faios aludidos: 

"Com toda a certeza o Sr. Darcy descorfhece o horrível 
trauma que acompanha a vida inteira daqueles que. sofreram 
ou presenciaram tal tragédia? E os inúmeros mutilados, sem 
braços, cegos, etc., inutilizados para a vida ativa, projetas de 
homens e mulheres andando pela vida sem vivê-la? Acredito 
até que ele desconheça que os operários que trabalham no 
manuseio de trotil e principalmente tetril, ficam em poucos 
meses com os cabelos e a pele amarelados, impregnados 
desses elementos tóxicos, não, não acredito sinceramente que 
ele saiba pois o tenho na conta de . um homem justo e 
bondoso incapaz de tamanha injustiça." 

Agora, Sr. Presidente, sempre ao acaso uma carta de um ex-com
oatente, que diz com vigor de bom mas revoltado combatente:· 

" ... para lamentar em tom bem forte, pela mesquinhez 
que o famigerado DASP colocou meu direito à gratificação 
de '10%, nos termos dos Arts. '59 e 69 da Lei n9 288, de 
8-6-1948 e de várias outras Leis correlatas, sob o absurdo ar
gumento'· de que aquele direito somente é reconhecido a 
oficiais c sargentos, como se sargentos não fossem praças de 
pré; como o marujo que fui". 

Extensa correspondência narra longa e infrutífera luta dos 
Conferentes da SUNAMAM para obterem o que foi concedido aos 
Conferentes de diversos Ministérios: os benefícios do Decreto-Lei n9 
146/67, bem interpretado no Parecer 538-H da Consultoria-Geral da 
República. A sucessão de leis, decretos, portarias mencionados é 
impressionante, num magnífico exemplo da aberrante proliferação 
legislativa que nos vem caracterizando. E que bem mostram a facili
dade com que leis, decretos e determinações do próprio Presidente 
da República são hoje ignorados e descumpridos entre nós, na mul
tiplicação de injustiças e discriminações. 

· Sr. Presidente, mais uma carta de; um inativo, esses desfavore· 
cido-mores de nossos dias, não por mera idiossincrasia ou por serem 
vistos como· criminosos. 
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Depois de uma série de considerações, diz o missivista: 
"Ainda arbitrâria c abusivamente o DASP desrespeitou 

as determinações contidas no PARECER"L-70, da Consul
tor-Geral da República, aprovado pelo Presidente da 
República- DO de 02/07/1975. . · 

"Como o ilustre Senador podcrã aquilatar, ficou 
:marginalizada uma grande parcela de lna~vos aposentados 
até abril de 1974, desrespeitando, assim, o referido Parecer 
L-70, os quais ficaram com seus direitos feridos sem que 
nenhuma voz do Governo ou do Congresso viesse cm seu 
socorro, a fim de reparar tão monstruosa c inqualificãvel 
injustiça. 

','Seria lógico, humano, justificâvcl, um· funcionãrio 
· categorizado, pelo fato de estar na lnadvldade, passar para a 
última classe do seu cargo ou do cargo a que vier a pertencer 
sua categoria funcional, quando seus colegas da adva são 
classificados na categoria final, da carreira a que pertencem? 
Seria o mesmo que um General da Reserva fosse classificado 
na classe inicial do Oficialato, isto é, no posto de segundo
tenente." 

Finalmente, Sr. Presidente, concluirei formulando um ·apelo 
para que as autoridades governamentais esclareçam singela, mas • 
quão dolorosa indagação que me faz uma funcionãria desejosa de 
aposentar-se: 

" ... desejaria um auxílio na compreensão e interpretação 
ao item XX do art. 158- título III- "Da Ordem Econô
mica e Social", de nossa Constituição Federal, onde leio: 
"aposentadoria para a mul~er~ aos trinta anos de trabalho, 
com salãrio integral". O aludido preceito, à primeira vista, 
,prescinde de "entendimentos" e de "prescrições" de leis 
inferiores. E, no INPS, contam, para fins aos quais me refiro, 
a média dos 36 salãrios últimos, recebidos. Onde o meu enga
'no, ao querer estribar-me na Constituição?·No caso da média 
de salãrios perderei metade justa de meu salãrio atual, com o 
que não consigo concordar." 

Espero que o Presidente do INPS c o eminente Ministro 
Nascimento Silva esclareçam e orientem essa funcionãria dc:uma 
autarquia do Governo Federal, através dela esclarecendo e 
orientando milhares de outras mulheres cm idêntica situação! 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Lembro aos Srs. 
Senadores que o Congresso Nacional estã convocado par.a uma 
Sessão a realizar-se hoje, às 18 horas c 30 minutos, no plenãrio da 
Câmara dos Deputados, destinada à votação do Projeto de Decreto 
Legislativo n9 49, de 1976- CN. · 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Nada mais haven
do que tratar, vou encerrar a Sessão, designando para a de amanhã a 
seguinte. 

ORDEM DO DIA 
-1-

Votação,.em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 57, 
de 1976 (n9 2.380-B/76, na origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que dispõe sobre medidas de prevenção e 
repressão ao trãfico ilfcito c uso indevido .dé substâncias entorpe
centes ou que determinem dependência ffsica ou psíquica, e dã outras 
providências, tendo 

PARECERES orais das Comissões: 
- de Constituição e ~ustlça, favorãvcl ao projeto com as emen

das que apresenta de n9s I a 3-CCJ; 
- de Saúde, favorável ao projeto c às emendas da Comissão de 

Constituição e Justiça, e 
- de Finanças, favorável ao projeto c às emendas da Comissão 

de Constituição.c Justiça. 
(Dependendo de parecer sobre a emenda dc,plcnârio.) 

-2-

Votação, em turno único, do Requerimento n~ 456, de 1976, do 
Sr. Senador Lourivai Baptista, solicitando a· transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, do discurso proferido pelo Excclcntlssimo Se
nhor Presidente da República, General Ernesto Gciscl, cm Tóquio, 
no dia 16 de setembro de 1976. 

-3-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 457, de 1976, do 
Sr. Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, dos discursos proferidos pelo Imperador Hiroito 
e pelo Presidente da República Federativa do Brasil, General Er
nesto Geiscl, no dia 16 de setembro de 1976. 

-4-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 490, de 1976, do 
Sr. Senador Gustavo Capanema, solicitando tenham tramitação em 
conjunto os Projetes de Lei do Senado n9s 41, 61, 130 e 210, de 1976, 
que introduzem alterações no Decreto~Lei n9 339, de 26 de dezem
bro de 1968, que dispõe sobre a verificação judicial de insalubridade 
e pericuiosidade. 

-5-

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado 
n9 181, de 1975, do Sr. Senador Nelson Carneiro, que estende o dis
posto no§ 29 do art. 38 da Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960, 
com a rcdação que lhe deu a Lei n9 5.890, de 8 de junho de 1973, c dá 
outras providências, tendo 

PARECERES, sob n9s 324, 325 c 326, de 1976, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridi

.cidade; 

- ae Serviço Público Civil, favorãvel;·e 
-de Finanças, favorâvcl. 

-6-

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado 
n9 201, de 1975, do Sr. ·Senador Orestes Quércia, que dispõe sobre 
.inclusão da disciplina "Princípios de Segurança do Trabalho", no. 
currículo dos cursos.de 29 Grau", tendo 

PARECÉRES, sob n9s491 a493, de 1976, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juri

dicidade; 
-de Educação e Cultura, contrãrio; e 
- de Finanças, favorãvel, com voto vencido dos Srs. Senadores 

Benedito Ferreira, Henrique de La Rocquc e Helvídio Nunes. 

-7-

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitu
cionalidade, nos· termos do art. 296 do Regimento Interno), do 
Projeto de Lei do Senado n9 25, de 1976, do Sr. Senador Ncbon Car
neiro, 9ue dispÕe .sobre a ~ontribuição ?r.cvj~enciá.ria devida pelos 
munic!pios ao Instituto Nactonal de Prevtdencta Soctal, tendo 

PARECER, .sob n9 519, de 1976; da Comissão: . 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com 

voto vencido dos Srs. Senadores Nelson Carneiro e Heitor Dias. 

o SR. PRESIDENTE (Masalhlies Pinto) - Estâ encerrada a 
Sessão. 

(Levanta-se a Sessão às /6 horas e 25 minutos.) 
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. DINARTE 
MARIZ NA SESSÃO DE 23-9-76 E QUE, ENTREGUE À 
REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POS· 
TERIORMENTE. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN. Pronuncia o se· 
guinte discurso.- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Trago ao conhecimento da Casa, para análise, assunto áa mais 
alta gravidade. Está-se consumando um dos negócios mais nocivos à 
ICconomia deste Pais, exatamcntc numa hora de apreensões, cm que o 
. Governo da Revolução tanto se esforça para evitar as dificuldades c
conômicas c financeiras que nos cercam por todos os lados. 

Hoje está publicada cm O Globo a seguinte noticia: 

"ALPHADECAFE:SOLÚVEL VOLTA A OPERAR 

A Fábrica Alpha de café solúvel, que hã dois anos parali· 
sou suas atividadcs devido a uma crise da politica cafccira, 
ivoltarã à operação normal dia lO de outubro, com a presença 
do Governador Faria Lima. A informação foi prestada pelo 
Presidente da ARENA pctropolitana, Walter Binato, que pe· 
las suas gestões junto ao Governador Faria Lima, conseguiu 
a liberação de 200 mil sacas de café que..serão transformadas 
.em café solúvel. 

Estavam em jogo, com o fechamento da fábrica, 60ú 
empregados no Município de Pctrópolis, 18 milhões de dó· 
lares de exportação no periodo de um ano, c CrS 150 milhões 
de créditos entre instituições financeiras c fornecedores, scn· 
do que, no Banco do Brasil, mais de CrS 30 milhões. Estes 
dados estão incluídos na .mensagem enviada pelo Presidente 
da Fábrica Alpha, José Luiz Moreira de Souza, ao Gover
nador Faria Lima, quando o convidou para presidir a sole· 
. nidade de abertura." 

Ora, Sr. Presidente, trata-se de notícia visivelmente encomen
dada. Em primeiro lugar, a "Alppa" não existia como fábrica. 'E: a 
primeira vez que vai operar. Portanto, jamais poderia ser fechada, 
pois nem aberta foi ainda, conseqUentemente não é cxato que tenha 
deixado sem emprego seiscentos empregados, muito menos deixado 
de exportar 18 milhões de dólares, pois jamais exportou uma saca de 
café. 

Em segundo lugar, não seria q, Governador Faria Lima quem 
iria interferir em assunto tão melindroso para a economia do nosso 
País, afetando, sem dúvida alguma, um dos setores mais nerVosos, di
gamos assim, da economia nacional, do seu principal produto - o 
café. 

A situação é sui generis·- não podendo a ''Alpha" exportai 
por haver uma proibição da Presidência da República para novas or
ganizações, tenta, nu·m jogo de interesses, encampar a "Dínamo" e 
receber uma cota de duzentas sacas de café para, cm seu nome, ex
portá-la e somente pagar depois de dois anos, sem juros, o que re
presentará, praticamente, uma doação. Isto também não poderá 
ocorrer, porque a "Dínamo" estã em concordata .e inadimplente com 
o próprio Instituto, conseqUentemente, sem condições morais para 
tra.1sacionar com aquela autarquia. 

A notícia, como se vê, é maliciosa, pois tem o objetivo de 
procurar envolver a ARENA na transação. E: cxatamentc a maneira 
de aparecer e dizer que o Governo condescende com o escândalo que 
se está aproximando. Nada mais é do que uma noticia encomendada 
sobre a compra de 200 mil sacas de café, com o pagamento de 70 
milhões de cruzeiros depois de dois anos, sem juros, cuja inspiração 
não necessita de SNI para ser identificada. 

Ninguém poderia acreditar que isso pudesse vir a acontecer, sem 
ler os documentos que tenho cm mãos. 

Jamais, Sr. Presidente e Srs. Senadores, numa hora como esta, 
poder-se-ia admitir que fossem entregues, quase como doação, a um 
grupo econômico, 70 milhões de cruzeiros no setor da produção. 

Sei que muitos vão julgar que o interesse politico é quem me estã 
conduzindo no assunto; pouco importa, continuarei denunciando, 

até que convença as autoridadc's responsáveis, para que ainda se 
evite esse atentado contra a economia nacional. 

Tenho aqui cm meu poder o voto do Conselho Monetário Na· 
clonai cm que, reunido, autorizou a transação, dando poderes ao 
Instituto Brasileiro do Café para assinar o contrato solicitado. 

Sr. Presidente c Srs. Senadores, nada menos que dezenas de 
vezes têm comparecido os Dirctores desse Grupo ao Instituto Brasi
leiro do Café, numa espécie de pressão para se apressar o escândalo 
que, se não for agora coibido, quem ficar c puder aguardar no 
futuro, tomará conhecimento das conseqUências danosas que nos tra· 
rã a omissão que permitir sua cfctivação . 

Sr. Presidente, é como acabei de dizer - sei que me vão julgai! 
politicamente., Politicamente por que, Sr. Presidente'? Se. 'politicât 
mente, cu tivesse que alegar alguma coisa em relação ao assunto 
vinculado a este tema, por pertencer à Dirctoria desse Grupo um dos 
homens que foram cassados pela Revolução, já teria trazido ao 
conhecimento do Pais a sJa ação politica no Rio Grande do Norte, 
onde, sem máscara, dirige o Partido da Oposição. Basta que cu cite, 
aqui, um episódio, que evitei de trazer a esta Casa: numa das minhas 
recentes viagens ao Rio Grande do Norte, fui procurado pelo Presi· 
dente do Dirctório do MDB no Município de Macafba, que me rela· 
tou acontecimentos envolvendo a politica daquele Município. Diza· 
me ele ter sido convocado pelo ex-Deputado, cassado, Aluizio Alves, 
para uma reunião com o Dr. Valéria. Mesquita, . chefe do nosso 
partido - a ARENA - naquele Município. Na reunião entre eles, 
ficara assegurado um emprego na firma desse grupo, ou seja, a UEB 
- União de Empresas Brasileiras - . contanto que ele, nosso 
companheiro da ARENA, se 

1
transfcrissc para a legenda do MDB. 

Assegurava mais o Sr. Aluizio Alves que o MDB não daria can· 
didato à Prcft;itura local, até que se fizessem as eleições c, posterior· 
mente, pudesse ele trazer para o MDB o Prefeito que se registrara na 
legenda da ARENA, c o seu grupo politico . 

Posteriormente, o chefe cmcdcbista comunicou aos com· 
panhciros o resultado da entrevista, causando grande revolta entre 
eles, tanto que, à revelia do Dirctório Estadual, · tesolvcram 
apresentar candidato. · 

O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN)- Tem V. Ex• o 
aparte. 

O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - Pois não. Senador 
Dinarte Mariz, a minha responsabilidade de Senador pela Oposição 
do Rio Grande do Norte me obriga, cm nome do bom scnso·c da 
minha dignidade, a dizer a V. Ex• ... 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - Não está 
V. Ex• em causa, a não ser que faça parte da UEB ... 

O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - ... que o Movimento 
Democrático Brasileiro do Rio Grande do Norte não é dirigido pelo 
Sr. Aluizio Alves. O Presidente do Partido, no meu Estado,' é o 
Deputado Federal, .cm pleno cxercicio de suas funções, que se chama 
Henrique Eduardo Alves. Em segundo lugar, o Sr. Valéria Mesquita, 
que pertencia à equipe do Governo Tarcisio Maia, perdeu o emprego 
no Governo ... 

O SR. DINARTE MARIZ ·(ARENA - RN) - E não 
encontrou outro? 

O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- ... c procurou outro junto 
à UEB que, realmente, vem empregando mais de 3 mil pc~soas no 
Rio Grande do Norte. E, pela sua capacidade, o conseguiu. Mas 
conseguiu emprego na. firma para trabalhar dentro da sua cspecia· 
!idade. Não houve nenhuma troca cm termo de emprego por legenda 
partidãria, tanto que o candidato do Sr. Valéria Mesquita, cm Ma· 
caiba, foi registrado pela legenda da ARENA. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - Mas isso é o 
que estou dizendo. Estã V. Ex• vindo ao encontro do meu relato, 
pois estou descrevendo cxatamcntc isso. Exatamcntc isso! 
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O Sr. Aaenor Maria (MDB ...;. RN) - Emprego é uma coisa, 
política é outra totalmente· diferente. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Mas estou di
zendo exatamente isso. E não estou falando aqui em meu nome pes
soal, pois longe de mim ter qualquer relacionamento com a figura a 
que me referi. O depoimento que estou dando é do Presidente do 
MDB de Macaíba, que foi à minha casa dizer que não aceitaria a 
ingerência ou a chefia do Sr. Valério Mesquita. Talvez V. Ex• não 
saiba, porque passou pelo Rio Grande do Norte apressadamente, 
nesses últimos dias, mas vou levar ao seu conhecimento: o Sr. Va
léria Mesquita não só ficou no emprego, como assinou o livro de ade
são ao MDB. Foi publicada a sua fotografia, assinando o livro, em 
todos os jornais da terra. Apesar disso, V. Ex• é testemunha de que 
jamais tratei deste assunto em nenhuma outra oportunidade. Estou 
apenas registrando um fato que me chegou ao conhecimento por in
termédio de um correligionário de V, Ex• 

O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Pois não. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - Sinto que 
V. Ex• não está por dentro do assunto, apesar de se referir ao seu 
.J»artido. Mas foi o que houve. Ele estava desempregado. Empregou
se, está perfeito! Eu mesmo o aconselharia, se fosse consultado, a 
aceitar o emprego, pois não vejo nenhuma desonra em trabalhar no 
exercício de uma profissão honesta. Mas o acontecimento me foi re
latado pelo Presidente do MDB de Macaíba, que tomou parte no en
contro e é quem afirma ter o Sr. Aluizio Alves, pessoalmente, tratado 

do assunto. O negócio foi realizado e, quando saiu a adesão do Sr. 
Valério Mesquita ao MDB, o próprio MDB revoltou-se e lançou o 
candidato, contrariando o acordo que tinha sido feito e, através do 
qual, o MDB não lançaria candidato,, 

Essa é a verdade. V. Ex• sabe que jamais, em minha vida, eu uti
lizaria qualquer artifício para fugir à realidade dos fatos. 

Não quero.ser dono da verdade, mas sempre procurei, em toda 
a minha vida pública, trazer aqueles acontecimentos que são verda
deiros e indiscutíveis ao conhecimento de todos, quando acho opor
tuno, com a minha responsabilidade. 

O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - Senador, permita-me só 
para concluir'? 

O SR •. DIN ARTE MARIZ (ARENA- RN)- Pois não. 

O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - Há questão de uns 45 
dias passados, a delegação do MDB de Macw'ba reuniu-se com a 
Direção do Partido, em Natal, para apresentar o Sr •. Manuel Fir
mino, como candidato a Prefeito. Realmente interessava ao Partido 
um acordo em Macw'ba. Mas, desde que o Diretório de Macaíba 
dizia possuir um candidato, à altura do Sr. Manuel Firmino, para 
disputar aqui:la Prefeitura, fui indagado, pelos mesmos, se apoiaria o 
Sr. Manuel Firmino na legenda do MDB. Dirigi-me· ao Sr. Manuel 
Firmino e indaguei dele: "O senhor aceita a indicação para can
didato, pela Oposição, à Prefeitura de Macaíba?" E ele disse que não 
aceitaria em hipótese alguma. Na hora em que ele nos respondeu 
isso, não tinha por que, àquela altura, deixarmos de fazer o acordo. 
Este foi feito e, posteriormente, S. Ex• resolveu candidatar-se, pelo 
MDB, a Prefeito, contra a Direção do Partido, qucjâ o havia consul
tado nesse sentido e ele não aceitara. Essa é a verdade dos fatos que 
posso afirmar a V. Ex• 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - V. Ex I está. 
confirmando o depoimento que me foi transmitido pelo seu correli
gionário. Devo informar a V. Ex• que não o conhecia, com ele 
jamais tinha ml!lltido qualquer entendimento. Mas, para tranqUili
dade de V. Ex•, afirmo que não discuti o assunto, pois este estava 
subordinado ao Governador do Estado, a quem deveriam ter pro· 
curado. 

Em resumo: o Sr. Valério Mesquita empregou-se, oito dias 
depois assinou o ingresso no MDB e, posteriormente, houve a revol
'11 do ~rddo, V. Ex•'eltt test~numhando....,. pois cl~~ não aceitaram, 

de início, porque navia o acordo. Mas, quando o MDB tomou conhe· 
cimento, revoltou-se - o que é uma coisa natural - e lallçou um 
candidato. Mas isso estou falando, aqui, en passant; de passagem é 
que estou falando. Quero me referir a um outro fato, ainda mais 
expressivo. Politicamente eu poderia, cm outra oportunidade, ter 
chamado· a atenção da Revolução, à qual pertenço c a quem tenho 
dado todo o vigor das minhas energias, para análise de situações 
semelhantes com soluções díspares. Senão, vejamos: 

O ex-Deputado Adelmar da Costa Carvalho foi cassado por fa:J
ta de comparecimento às'Sessões da Câmara dos Deputados, úcico 
motivo conhecido. 

Um decreto, se não me engano do Governo Castcllo Branco, 
proibia àqueles que tivessem os seus direitos suspensos .. pela Revolu
ção, negociarem com quaisquer entidades oficiais, bancos, Caixas 
Económicas etc. · 

O Sr. Adelmar da Costa Carv.alho me procurou, pedindo-me 
que eu o levasse ao Sr. Ministro da Justiça. FII!_, com ele, duas vezes à 
presença do Sr. Ministro da Justiça, na época, o eminente Professor 
Dr. Alfredo Buzaid, pois não conseguia ele que a sua firma fizesse 
qualquer negócio com o Banco do Brasil, em decorrência do aludido 
decreto, 

Era o Sr. Adelmar da Costa Carvalho presidente de uma firma 
das mais importantes de Pernambuco, o que motivou aquele s:x
Deputado a liqUidar seus negócios·. Mas, enquanto isso, aquele outro 
que foi cassado nos seus direitos políticos vem sendo o principal 
arquiteto de todos os entendiméntos com entidades oficiais para 
firmar acordos dessa natureza. 

Mas isto não me interessa. O que está me interessando é a defesa 
daquilo que eu chamo o interesse do País. Numa hora de crise, eu 
trairia o meu passado, se não viesse a. esta tribuna relatar os aconte
cimentos que me chegaram às mãos. Tenho, aqui, o voto do Banco 
Central, autorizando, em termos, a transação. Nessa altura,. tenho a 
impressão de qile as autoridades da República, principalmente. o 
Senhor Presidente, não conhecem os detalhes, pois, além dos. 70 mi
lhões que serão entregues para pagamento cm dois anos, sem juros, 
ainda se permite que o Banco do Brasil transfira uin crédito com ga
rantias hipotecárias das mãquinas pertencentes à "Dínamo", o que 
eleva a cerca de cem milhões o que se cstâ entregando a um grupo 
sem nenhuma tradição no ramo, num jogo â~ puro favoritismo. 
Somente com a transferência do crédito hipotecário do Banco do 
Brasil ao grupo favorecido é que' se tomou viável o discutido contra
to. Não se sabe que garantias foram oferecidas ao Banco do Bra.~l 
para se conseguir tão alto financiamento. 

O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA - AL) - V. Ex• me permite 
um aparte, nobre Senador? 

O SR. DINAR TE MARIZ (ARENA- RN)- Com prazer. 

O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA- AL)- Meu eminente cole
ga, bem sabe V. Ex• que a produção anual de cafe, no Brasil, pairava 
sempre acima dos vinte milhões de sacas, e anos houve em que já 
produzimos, mesmo, quarenta milhões de sacas; mas, neste último 
decênio, ficou oscilando entre vinte e trinta milhões de sacas. Pois 
bem, ano passado, esperava-se uma safra de vinte e seis milhões
esta era a estimativa oficial - mas houve aquele fenômeno das 
geadas, com intensidade nunca vista, pelo menos nestes últimos 
anos, e a safra esperada de vinte e seis milhões foi frustrada e reduziu
se a coisa de sete milhões de sacas. O Brasil não podia, portanto, 
deixar de alimentar seus tradicionais clientes do café nacional, e 
houve por bem- e a meu ver muito acertadamente- partir para a: 
política de comprar algumas frações de café. Então, sem entrar 
propriamente na pcndenga de V. Ex• com seus conterrâneos do Rio 
Grande do Norte, me parece ... 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN)- V. Ex• .está 
equivocado. Apesar de constar como figura principal nessa c cm. 
outras transações com os poderes públicos o Sr, Aluizio Alves, cassa
·do pela Revolução, o Rio Grande do Norte nada tem a ver com o 
ruinoso contrato agora denunciado. A empresa, como jâ foi dcmons-
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trado, tem sua sede cm Petrópolis, no Estado do Rio. Há poucos 
dias, o mesmo grupo fez a maior transação que já houve, nesse Pais, 
no setor imobiliário - cerca de 800 milhões de cruzeiros - e)(ata
mente quando a Caixa Económica estava restringindo o crédito até 
para financiamentos de casa própria. ~ um conjunto de favores que 
não dá para entender. Não me estou referindo à pendência política, 
V. Ex•meperdoe. 

Quero acrescentar: à frente do Instituto Brasileiro do Café 
está um amigo querido, um dos homens mais corretos que conheço 
na vida pública, no setor da sua especialidade; comprovado 
administrador, já tendo prestado relevantes serviços ao Banco do, 
Brasil, do qual é alto funcionário. A sua política é acertadíssima 
quando compra café. V. Ex• hã de convir que o que estou estranhan
do é que, na hora em que se compra café no exterior, se venda o mes
mo produto com prazo para pagamento depois de dois anos, ainda 
sem juros e correção monetária. 

O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA- AL)- V. Ex• faz muito 
bem em declarar, com todas as letras, que é a favor da compra do 
café, nessa oportunidade. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Totalmente a 
favor. 

O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA - AL) -No discurso feito 
por V. Ex• anteriormente, deu a perceber, pelo menos à minha 
apoucada inteligência, que fazia restrição à compra do café. Apenas 
essa intervenção me permito fazer no discurso de V. E)(• 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Agradeço a 
V. Ex• Mas, o que estou estranhando é exatamente que, quando se 
compra o café no exterior, se venda internamente para receber o 
pagamento dois anos depois. O que há na realidade é uma doação, 
pois daqui a dois anos, somados os 70 milhões aos 30 milhões do 
Banco do Bra'sil, se não forem cobrados juros e correção monetária, 
a dívida original já não terá mais expressão. 

V. Ex• deve ter ouvido quando falei sobre a nota do O Globo; 
essa firma não existia, nunca existiu, isso aqui é um equívoco da 
imprensa, qut deve ter recebido a falsa notícia de 'boa fé. f: uma nota 
encomendada. Essa Empresa nunca funcionou. Ela foi organizada 
exatamente para receber as duzentas mil sacas de café, e isso está nos 
rlocumento~ que farei publicar no meu discurso. 

Não sou formado em Direito, mas dificilmente poder-se·á enten
der como reivindicar, para uma empresa em concordata, favores 
cancelados em decorrência de sua própria situação. 

Tudo isso apoiado por uma sentença em primeira instância, 
lamentavelmente com o comprometimento do Banco do Brasil, que 
não só se absteve de apelar, como concordou em entregar a maquina
ria a ele hipotecada, propiciando tão desarrazoada quão estranha 
transação. Reputo ainda mais grave o fato de ter sido assinado tão 
malsinado contrato na ausência do Dr. Camilo Callazans e constar 
no protesto oferecido pelo advogado de um dos credores, feito em 
juízo, documentadamente, a suspeita de ter sido adulterado o crédito 
ãpresentado pelo Grupo beneficiário dos favores solicitados e em 
curso. Só isto dará motivo a que o eminente Presidente Ernesto 
Geisel mande rever esse assunto. Jamais, estou certo, o seu Governo 
admitirá que o nosso sistema revolucionário se comprometa com 
negócios dessa natureza. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA -CE)- Permite um aparte, 
nobre Senador? 

O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA - AL) - Meu caro Líder 
Virgílio Távora, me permita que faça uma observação, já que havia 
empunhado o microfone. V. Ex• disse, nobre Senador Dinarte 
Mariz, e empregou uma expressão que parece um pouco forte, que 
houve a coniv~ncia do Banco do Brasil. Então V. Ex• acha que ... 

O SR. DINARTE MARIZ (A~ENA - RN) - Eu disse 
comprometimento. 

.. _ .J.J 

O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA AL)- ... que o Presidente do 
Banco do Brasil é menos digno que o Presidente do IBC. A meu ver, 
não. Silo ambos igualmente dignos. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - Não estou 
discutindo o assunto sobre dignidade, todos para mim são dignos, 
mas, quando falo que o Banco do Brasil cedeu seu crédito ao grupo 
para propiciar esse negócio, ele se comprometeu com a transação. E 
não tenho por que deixar de reconhecer isso. O comprometimento 
está à vista. Posso estar equivocado, nobre Senador e meus caros 
colegas. Quantas vezes não pensamos que determinadas coisas se pas
sam de uma maneira e vamos verificar que elas foram diferentes e 
tem uma finalidade oculta, benéfica? Mas, até hoje, a minha in
teligência, o meu esforço, o meu patriotismo, ainda não alcançaram 
esse objetivo benéfico nessa transação. Ademais, sabemos que, há 
poucos dias, desta tribuna, falando sobre esse assunto, comuniquei 
ao País que a Caixa Económica Federal estava financiando a espe
culação imobiliária, numa transação do mais alio nível até hoje atri· 
buído a qualquer grupo económico. 

Sei que o Governo do eminente Presidente Ernesto Geisel só 
deseja a verdade; sei que o Presidente do Instituto, Dr. Camilo 
Callazans, estava ausente na assinatura do contrato, sei das pressões 
diárias, dos interessados junto aos Di retores do Instituto e, por saber 
da responsabilidade que envolve o assunto, é que tenho a convicção 
de que tudo será revisto. Não tenho dúvida de que serâ apurado e 
considerado o depoimento que neste momento presto à Casa e ao 
País. 

O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- V. Ex• me permite? 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - Deveria ter 
escrito este discurso e, com meia dúzia de palavras, transcrever os 
documentos que tenho em mãos, suficientes para esclarecer o assun
to. Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a nota publicada em O 
Globo, edição de hoje, atribuindo, maliciosamente, a responsabilida
de de tão ruinosa transação à ARENA, através do Presidente do seu 
Diretório de Petrópolis e do Governador Faria Lima, é demais! 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE)- V. Ex• estâ nos de
vendo um aparte há bastante tempo. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Perdoe-me. Ou
ço o aparte de V. Ex• 

O Sr. VlrgOio T'vora (ARENA - CE) - Eminente Senador, 
pouco antes de irmos ao Japão, V. Ex• tocou no assunto, e solicita
mos as informações. Chegamos, como V. Ex• tem conhecimento, 
anteontem à tarde, e ontem não pudemos cutdar disso. Hã pouco 
cobramos, ·enquanto V. Ex• falava, do IBC, todos os esclareci
mentos necessârios 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Tenho a impres
são de que eles estão aqui. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE)- Doa a quem doer, se
jam nocivas as declarações a quem for, o que transmitido nos for terá 
V. Ex• conhecimento por intermédio desta tribuna. Apenas gostaria 
de dizer que, se não o fazemos hoje foi, exatamente, pela impossibi· 
lidade material, por afastado do País estarmos todo esse tempo. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - Agradeço o 
aparte de V. Ex•, mas o relatório do advogado de um dos credores, 
contestando a tal encampaçilo e pondo em dúvida até o montante do 
crédito reivindicado pelo grupo -relatório esse que fará parte do 
meu discurso- por si só deveria ter sido suficiente para evitar que se 
consumasse; juridicamente, a transação. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE)- Perfeito; Ex• Vamos, 
então, dar as razões e quero saber se houve, se a operação está consu
mada ou nilo, as razões que levaram o Governo a faz~·la, os 
documentos que o Governo tem em sua defesa, de tudo isso V. Ex• 
tomará conhecimento. 

. ... · 
-~· .!!:..~-



-----------------

Setembro de 1,976 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II) Quarta-feira 29 6371 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Não estou aqui 
para afirmar que o Governo é o responsável. Desejo colaborar para 
que o assunto seja esclarecido. 

Claro que o Presidente da República não pode saber de detalhes 
dessa natureza: claro que n Presidente da República não pode saber 
que o Banco do Brasil tinha um crédito de trinta milhões de cru
zeiros para com essa empresa; claro que o Presidente da República 
não pode saber que o Banco passou para o grupo a autorização para 
utilizar aquilo que era dele, ou seja, a garantia. Sem isso não teria 
sido possível, de maneira alguma, a transação, porque a "Aipha" 
não existe. A "Aipha" é uma firma criada, registrada, mas sem ma
quinaria, sem coisa alguma, para encampar uma falência e, à custa 
dessa falência, receber 200 mil sacas de café. Como se vê, é fruto de 
imaginação, para beneficiar um grupo econômico, em detrimento do 
interesse público. 

O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Pois não. 

O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Senador Dinarte Mariz, 
V, Ex• já afirmou mais de uma vez que o problema não é político. O 
problema é mais de ordem econômica e social. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Provei a V, Ex•, 
porque não trouxe os problemas do Rio Grande do Norte, pois pode-· 
ria tê-los trazido. 

O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Assim sendo, uma firma 
como a UEB, de credibilidade internacional, uma firma que real
mente vem crescendo e não somente no conceito do nosso País, 
como no de outros países e de outros continentes, como o Japão e 
Estados Unidos; uma firma que tém' aplicado os recursos religiosa
mente, e que goza do respeito e do conceito, ao ponto de merecer 
uma ajuda, em termos de empréstimos, de 800 milhões da Caixa 
,:conômica, não pode ficar com uma ação em termo de 70 milhões? 
Pode, Ex• Não chega a representar 10% dos 800 milhões que a Caixa 
_Econômica emprestou. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- A questão não 
r: a ação. ~dar-se o dinheiro, pois o que·se pretende fazer é dar a um 
grupo o dinheiro da Nação. E mais ainda: aqui não são somente os 
70 milhões. Aqui se está vendendo 200 mil sacas de café, em torno de 
trezentos milhões. Os 70 milhões é que só serão pagos depois de dois 
anos. Está aqui no contrato. Devo dizer a V. Ex• que não estou 
discutindo a firma. Quem sabe, esta firma pode até ser a maior ,do 
mundo, como V .. Ex• está a afirmar: Ela Já está no Japão, nos Esta
dos Unidos, países do outro lado e pode ter-se ramificado por aí. Po- · 
de ser- repito - a firma mais poderosa do mundo. O que estou 
~ondenando é a transa~ão. ~o que realmente estou condenando. 

O Sr. Agenor Maria (MDB- RN) - Pois não. Então, V. Ex• 
não condena a firma .. Condena aqueles que estão fazendo o negócio. 

O SR. DINARTÉ MARIZ (ARENA- RN)- Lógico .. Estou 
condenando é a transação, a meu ver, danosa aos interesses do País. 

O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - A culpa aí não cabe à. 
UEB, então. Se a culpa cabe ao IBC- o Instituto Brasileiro do Café 
-cabe também ao Banco do Brasil, e não à UEB. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN)- Não é questão 
de culpa; é questão de defesa do interesse público. ~ isso que me 
trouxe à tribuna. 

O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- O que a firma está pro
curando fazer é defender os seus interesses, se pode ou não fazer mais 
negócios. Com isso até me parabenizo com a firma. Muito obrigado 
a V. Ex• 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - Obrigado a 
V.Ex• 

Nos documentos 'lu e vou anexar hã até um expediente diri_gido 
ao Ministro da Justiça, se bem que não seja da competência de S. Ex• 
O assunto é visivelmente da competência da Administração di reta. 

O que me chamou atenção, nesses documentos anexos, foi a 
·coincidência de datas do primeiro despacho do Juiz- em 2 de fe
vereiro de 1976 - e o do Curador de Massas, sobre o assunto, na 
mesma data. 

O Juiz autorizava o arrendamento dos bens da "Dínamo" por 
45 dias, para, no dia 5, em novo despacho por alvará, já aí autorizar 
novamente a "Dínamo" dar em pagamento à Companhia Brasileira 
de Roupas, concessionária hipotecária do Banco do Brasil Sf A, 
todos os bens garantidos mediante escritura pública a fim de que 
estes bens sejam incorporados ao capital social da "Alpha Café 
Solúv~l S/ A", com ampla e geral quitação. 
· Sr. Presidente: nessa altura já não se pode entender mais nada, 
pois a Alpha, o Banco Independência- DECRED de Investimentos 
S/ A, a Companhia Brasileira de Rouas são a mesma coisa, 
pertencem ao mesmo grupo- à UEB. 

Tudo isso me parece confuso e muito estranho e merece ser pes-
quisado pela Revolução. · 

Espero que não esteja pregando no deserto. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, somente o cumprimento do 
dever, e aquele sentimento de lealdade para com o eminente Senhor 
Presidente da República, e os compromissos que assumi há tantos 
anos com a minha luta em defesa deste País, notadamente aqueles 
que me levaram a participar de maneira mais vigorosa com a Re
volução de 1964, me fariam vir à tribuna para prestar este depoimen· 
to. 

Deixo aqui os documentos que se seguem, a cópia do contrato · 
que foi recusado antes do embarque do Dr. Camilo Callazans, por 
falta de garantias. 

Dois motivos me fizeram apressar este pronunciamento: as 
visitas diárias dos Diretores do Grupo ao Instituto Brasileiro do 
Cafê, numa manobra insistente para que o contrato fosse assinado 
na ausência do seu Presidente o Dr. Camilo Callazans e, já agora, a 
notícia maliciosa e inverídica, procurando envolver a ARENA do 
Estado do Rio de Janeiro e seu eminente Governador. 

Aqui fica, então, esclarecido que outro sentimento não me 
conduziu a esta tribuna, senão o cumprimento do dever, notada
mente, de lealdade, repito, para com o eminente Presidente da Repú
blica e com a Revolução de março de I 964. 

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

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

CERTIDÃO 

Paulo Irac:éllo de Figueiredo Pessôa, 

Serventuário vitalício do 69 Ofício de Justiça, Tabelião de No
tas Escrivão do Civil em Geral e Oficial do Registro de Títulos e 
Ddcumentos, da Comarca de Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro, 
por nomeação legal, etc. . . 

Certifica, para todos os efeitos de direito, atendendo a requ:ri· 
mento escrito da firma "Macafê S/ A- Importação e Exportaçao" 
·que, revendo em seu poder e Cartório o~.a~tos do Pe~ido da Concor
data Preventiva impetrada pela firma C1a Industrial de Café So· 
lúvel "Dlnamo" (feito n9 35.464), dos ~}'~esmos verificou constarem 
os documentos que acompanham esta certidão, por cópias "xerográ
ficas" que dela fazem parte integrante e complementar, e que são os 
seguintes: Impugnação oposta pela firma "Macafé S/ A - Impo~
tação e Exportação", ao relatório e requerimento do Comissário da 
Concordata (fls. 396 a 398); - Parecer do Dr. Curador das Massas 
(fls. 429 a 431);- Despacho e respectivo recebimento (fls. 432 e 
'verso); Despacho (fls. 436 a 439) .••• -.- ••• - •••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••T••••••••••••••••• 

O certificado é verdade e aos próprios autos se reporta. Dâ fê. -
Dada e passada nesta cidade de iPetrópolis, Estado do Rio de 
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Janeiro, aos 9 (nove) dias do mês de fevereiro de 1976, segunda-feira. 
Eu, Marie Therezinha C. Pellegrini, substituta legal do Escrivão 
deste 69 Ofício de Justiça, subscrevo e assino. -Marie Tberezinha de 
Castro Pellegrinl- Substituta Legal do Escrivão. 

RECURSO DE CREDORES: 

EXM9 SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2• VARA CIVEL DA 
COM:A.RCA DE PETRÓPOLIS - ESTADO DO RIO DE JA· 
NEIRO . . .. 

MACAFa S.A.- IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, por 
seus procuradores, nos autos da Concordata Preventiva da 
CAMPANHA INDUSTRIAL DO CAFe SOLÚVEL "DI
NAMO", tomando conhecimento da petição do ComissArio, Banco 
Independência- DECRED de Investimento S.A., despachada a 26 
deste (fls. 352), vem, tempestivamente, como credora quirografâria 
constante .da lista nominativa, página 14 (artigo 159, parágrafo 
único, n9 V, da Lei de Falência), mui respeitosamente discordar do 
que se pede e impugnar em todos os seus termos o que pretende em 
interesse próprio o Comissário, pelos seguintes motivos: 

PRELIMINARMENTE 

I. O Comissário esquece os seus principais deveres legais 
(artigo 169 da referida Lei), para articular em proveito do 
conglomerado financeiro a que pertence, a absorção da Empr~sa 
Concordatária, usando teses de interesse sócio-econômico, quando, 
na realidade quer, prejudicando todos os credores, auferir vantagens, 
que tem na quota de duzentas mil sacas anuais de café o ponto de 
maior destaque; 

2. O Comissário é deliberadamente omtsso, e significativamente 
conivente com a Concordatária, pois, já decorridos mais de seis me
ses que prestou o compromisso, jamais adotou medidas cautelares 
(artigo 169, n9s IV, V, VI, VII, VIII e X). Tudo se resume 
num cansativo propósito de se beneficiar, com o seu grupo 
financeiro, do acervo da Concordatãria, em detrimento dos 
fornecedores e credores; 

3. A 22 de julho de 1975, através de notificação que foi entregue 
pelo 69 Ofício do Registro de Títulos e Documentos, o ComissArio, 
na pessoa do seu Representante Legal, Dr. Alceu de Barros, fot 
interpelado para prestar esclarecimentos irnpo~antes. Nad_a 
respondeu, NEM AVERIGUOU (item VII, do arttgo 169), pots. 
constitui verdadeira heresia jurídica o processamento da Concordata 
Preventiva, existindo inúmeros titulas protestados por falt~ de 
pagamento, anteriormente ao requerimento da concordata (doc.J.); 

MtRITO 

4. A pretensão do Comissário, armada em benefício exclusivo 
do seu grupo financeiro, dilapida o patrimônio da Concoraatâria e 
torna todos os credores esvasiados do pouco que ainda poderá estar 
para garantir seus créditos; 

5. Impugna também o "exagerado" crédfto hipotecArio ~o 
comissArio. Como se verifica pela relação de credores com garantta 
(fls.21), é de somente CrS 13.334.716,54. Em ~7 de mai~ de 1975 
depois de inúmeros protestos, alguns dias antes do requenmento da 
(concordata), passou a ser de CrS 38.731.948,93 porque esten~eram a 
garantia hipotecária sobre os imóveis da DlNAMO às dívtdas de 
urna segunda Devedora, ou seja, a RIO CORRETORES DE 
SEGUROS S.A.; 

Não pode o ComissArio continuar no exercício dessas nações, 
tão íntimas, tão entrelaçadas são as suas relações com a concordatA· 
ria. 

Impugna o alegado crédito hipotecAria, e espera que das vias 
ordinárias seja fixado o que realmente é de responsabilidade da 
DINAMO, e o que foi atrelado na pressa do requerimento da concor· 
data (escritura de 27 de maio de 1975, Cartório do 139 Oficio de 
Notas, Livro 1.818, fls. 44 verso): 

6. Impugna o pedido de alvarA autorizando a "ALPHA 
CAFe SOLÚVEL S.A." (também do mesmo grupo do ComissArio), 
para receber duzentas mil sacas de café anuais, direito que integpa o 
patrimônio da DINAMO. A ALPHA CAFe SOLÚVEL S.A. não é 
parte no feito, é o artificio do Banco ComissArio para ficar com todo. 
o acervo. ConcordatAria (bem imóveis, instalações e direitos). 

A ora impugnante, nesta data, estA ·ingressanao na vara Fe
deral, para preservar e resguardar direitos, notificando o Instituto 
Brasileiro do Café e a União Federal, de que discorda da transferên· 
cia da quota para a ALPHA, e que não aceita a dilapidação do 
pairimônio da DINAMO, e Que estA confiada no que se contém no. 
expediente do próprio IBC- of. GP-DF 43-75, de 19 de outubro de 
1975 (fls. 332) de que as atividades fabris poderiam ser reiniciadas, 
sem mais tardança, "DESDE QUE O ESQUEMA ELABORADO· 
CONTASSE COM A APRQVACÃO DOS DEMAIS CRE.-: 
DORES". 

7. Não existe nenhuma garantia para os credores. Nem a 
ALPHA, nem o Dr. José Luiz Moreira de Souza, prestarão a neces·, 

. sária fiança de que se responsabilizam pelo pagamento da-pnmcir'
prestação a vencer-se em junho próximo (40% mais juros), c a se
gunda a vencer-se em junho de 1977 (60% mais juros). Nem isso 
ofereceram! ... 

Não obterão os interessados (todo o grupo financeiro do Comis· 
sário), com sagacidade c artiiTcios, tudo quanto representou a 
DINAMO, a incorporação de bens imóveis, instalações, máquinas, 
equipamentos, direitos (as sonhadas duzentas mil sacas de café), com 
total prejuízo dos credores. 

Somente o entendimento com propósito elevados podcrA solu
cionar tão gritantes divergências. 

EstA certo de que o ilustre Representante do Ministério Público 
e o íntegro Dr. Juiz determinarão o regular prosscg~imcnto do 
processo da Concordata c exigirA do Banco Comissário que se 
comporte nos estritos limites dos preceitos legais acima invocados. 

Nestes termos 
Pede deferimento 

Petrópolis, 30 de janeiro de 1976 
Jurandyr Ribetro de Oliveira 

OAB·GB 16.Ó74 
Humberto Belmonte 

OAB·GB 14.543 

M.M. Dr. Juiz: 

Após detalhado exame da petição de fls. 402/403 em que Alpha 
Café Solúvel S/ A., face à pn:mencta -ae tempo nara ultim:lr. 31 
providências neccssânas a tavratura aas escrituras e demais. 
documentos de ordem legal, inclusive, a de fornecimento .de mattna,. 
prima pelo Instituto Brasileiro ac Cate,'- requer o arrendamento de 
todo o parque fabril da Concordatária, a título precArio, e mediante 
o alugue\ simbólico de dez mil cruzeiros mensais, além do 
pagamento de todas as despesas referentes a impostos, salários e 
encargos sociais, - entende o órgão do Ministério Público, na 
qualidade de Curador das Massas,- que a medida requerida deverá· 
ser concedida por V. Ex•, com a possível brevidade, como único 
meio capaz de solucionar o angustiante problema que atravessa a 
Concordatária, com profundos reflexos sobre seus credores, 
empregados e sobre o próprio Estado, por ser a única empresa desta 
natureza e porte, fixada em território fluminense. 

Ao opinar favoravelmente sobre a excepcional medida solicita· 
da, ievou o M.P., em consideração, os seguintes fatores, Ja ampla• 

. mente discutidos, analisados e comprovados no bojo dos prescnt~ 
au:!l>s: 

I) - o requerido pela Alpha Café Solúvel SA., tem amparo le· 
gal, pois apresenta-se com a viabilidade, a curto prazo, para a _solu
ção almejada por todos, oferecendo as garantias necessártas e 
impostas pelo órgão concedente, IBC., para o fornecimento das 
cotas de matf:ria-prima, tais como: 

a) idoneidade da empresa e de seus dirigentes; 

... 
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b) constituição de garantias reais em montante suficiente para 
amparar o crédito; 

c) entrega, em caução, de SI% das ações, com direito a voto e 
representativas do capital social da empresabeneficiária; 

d) capacidade de pagamento para o normal resgate no prazo 
estipulado, do débito resultante dos cafés fornecidos pelo IBC.; 

e) primeira hipoteca de todo o seu ativo imobilizado. 

f) fiança do Sr. José Luiz Moreira de Souza. (Does. de fls. 
381/383.) 

II) - Que, conforme se verifica pelos termos da carta do Sr. 
Presidente do IBC., dirigida a V. Ex• em data de 19 de agosto de 
1975, nos autos às fls. 279/282 r.), ficou constatado que aquela enti· 
dade se negava a fornecer as cotas de café à concordatária, motiva
da pela falta de apresentação das garantias exigidas e mencionadas 
nas letras a, b, c, d do item anterior, e que, no momento, foram satis
feitos - pela nova empresa - Alpha Café Solúvel SA., ora 
requerente. 

III) - A não-concessão das cotas por oarte do I BC, da 
matéria-prima indispensavel ao seu tuncionamento, e por falta das 
garantias mencionadas no item anterior {n9 II), resultaria, fatalmen
te, na decretação da falência por V. Ex•, com inevitáveis prejufzos 
para todos os credores, - o que, desde o início, - de maneira 
prudente e cautelosa, - com objetivos supe'riores, - vem sendo 
evitado por V. Ex• 

Em-face ao exposto, -é de uma clareza meridiana, que tal 
medida, além da sua : objetividade, é da maior conveniência e 
oportunidade para o momento. ' 

*** 
Quanto à impugnação apresentada pelo Banco da Cidade de 

S. Paulo S/ A., a fls. 428/429, em se tratando de credor hipotecário, 
garantidos estão os seus direitos, não merecendo, na presente 
oportunidade, maior pronunciamento a respeito, já que constitui 
parte estranha a esta concordata. 

Por derradeiro, no que tange à impugnação apresentada por 
Macafé SA. - imp. e Exp. {fls. 405/467), entende esta Curadoria 
que a preservação de seus interesses se encontra, na conveniência e 
viabilidade da transação requerida, pela qual opinamos favoravel
mente, não só por ter amparo legal, mas também, por ser este o 
único meio idôneo para que os credores quirografários obtenham o 
justo recehimento de seus créditos. 

Petrópolis, 2 de fevereiro de 1976. - Francisco Gil Castello 
Branco, Curador das Massas- 2• Vara-Petrópolis. 

O requerido por ALPHA - Café Solúvel S/ A. na atual cir
cunstância, apresenta-se com viabilidade para solucionar o problema 
da concordatária, razão pela qual favoravelmente opinaram todos os 
interessados diretos, bem como o ilustre Dr. Curador das Massas. 

Assim, hei por bem deferir à requerente, precária e provisoria· 
mente, a partir de três {3) de fevereiro do corrente, pelo aluguel ofere
cido, -pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, suficientes para a 
concretização da transacão, - o arrecadamento do parque indus
trial da Concordatária, devendo a requerente, por conseguinte, arcar 
com todas as despesas gerais, pagamentos de impostos, taxas, salá· 
rios, encargos sociais, seguros, etc., -.o que faço por entender que a 
proposta apresentada na presente conjuntura, noticiada pela reque
rente, e ressaltada, com propriedade, às fls., pelo Dr. Curador das 
Massas, - atende plenamente ao interesse geral. 

Expeça-se o competente alvará de autorização, observando-se 
as formalidades legais. 

Petrópolis, 2 de fevereiro de 1976. 
Antonio lzalas da Costa Abreu 

Juiz de Direito - 2• Vara- Petrópolis. 

-!us .. ~ •· 
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. DESPACHO 

O Banco Independência - DECRED de lnvesti~:rtento SfA., 
nos autos da Concordata Preventiva da Cia. Industrial de Café 
Solúvel Dínamo, na quaUdade de Comissária, apresenta, a fls. 342 
usque .348, relatório em que pede: 

a) alvará autorizando a concordatária a dar em pagamento à 
Cia. Brasileira de Roupas, cessionária do crédito hipotecário do 
Banco do Brasil S/ A, todos os bens garantidos mediante escritura 
pública, a fim de que estes bens sejam incorporados ao capital social 
da Alpha Café Solúvel Sf A, com ampla c geral quitação; 

b) alvará autorizando à Concordatária a dar cm pagamento ao 
Banco Independência- DECRED de Investimentos SfA, todos os 
~ens que lhe são hipotecados. Estes bens serão vendidos, por es
critura definitiva à Alpha Café Solúvel S/ A, livres e desembara
çados, com pagamento u prazo, com excelentes condições, para que 
possa ser hipotecado ao I BC; 

c) alvará autorizando a Alpha Café Sol ovei S/ A, assinar escri
tura pública com o IBC, para que possa receber as 200.000 sacas de 
café anualmente; 

d) pronunciamento dos credores, pelo prazo de cinco dias; 
e) audiência do ilustre e honrado representante do MP. 
Tais providências são apresentadas pelo Sr. Comissário, como 

única solução viável para que a concordatária, através das operações 
requeridas, possa, honradamente, solver com seus credores, o~ 
débitos existentes, - sub·rogando-os à nova firma - Alpha Café 
Solúvel S/ A. 
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Impõe-se analisar se as transações objetivadas pelo Comissário 
resgÚardam efctivamente os interesses dos quirografários, que em 
caso de quebra, seriam os únicos prejudicados. 

Com efeito, a relação de fls, 35 (rcn.) noticia-nos que o parque 
industrial da concordatária está constituído por várias áreas de 
terras sitas no J9 Distrito deste Município, e construções sobre elas 
edificadas, e que se encontram integralmente hipotecadas em I' e es
pecial hipoteca, ao Banco do Brasil S/ A e ao Banco Independência..:.. 
. D~ÇRED de Investimentos S/ A. . 

Que outros imóveis da. concordatária, que não fazem parte da 
transação alvejada pelo Comissário, como sejam, os imóveis 
situados na rua Miguel Couto 131, no Rio de Janeiro (89, 99, 109, 119 
e 129 pavimentos) e bem assim o terreno situado na Estrada da 

. Riviera, ·no lugar denominado Riviera Paulista n9 32, subdistrito da 
Capela do Socorro, - com testada para as ruas Padre Claro e Água 
da Figueira, - estão também gravados com hipoteca em favor do 
Banco da Cidade de São Paulo S/ A. 

Assim, como se vê, os credores hipotecários estão perfeitamente 
garantidos enquanto que os quirografârios seriam atingidos de 
forma irremediável com a decretação da quebra, notando-se ainda 
que os créditos trabalhistas e tributários se sobreporiam a todos. 

kconveniência da transação para os quirografârios, é inegável e 
como' bem acentuou o Dr. Curador das Massas, encontra amparo na 
Lei, e é o único meio idõneo para que os mesmos venham a receber 
os seus créditos. Aliás, com exceção de um único credor quirogra
fârio, não sofreu ela oposição dos demais, numa demonstração 
inequívoca de ser essa solução, o remédio apropriado ao caso. 

Vê-se que o relatório de fls. , constitui fruto de laborioso e es
tafante trabalho desenvolvido pelo Sr. Comissário, objetivando, sem 
mais delongas, alcançar uma rápida solução para os problemas 
económicos e financeiros que afligem à Concordatária. 

Quanto à viabilidade jurídica das transações noticiadas, não 
vemos porque não darmos guarida ao requerido, pois que a proposta 
ápresentada deixa intactas as garantias preexistentes ao tempo do in· 
gresso da Concordata em Juízo, e mais ainda, acrescenta as garantias 
oferecidas pela nova firma - Alpha Café Solúvel SJ A, que se pro· 
põe, inclusive, a garantir não só o pagamento da I' prestação, como 
ainda, colocar, de imediato, em funcionamento, o parque fabril, 
dando em caução ao IBC- 51% de suas ações e hipotecando-lhe 
todo o seu património. 

Pelo exposto, conclui-se que a transação objetivada não des
falca, de modo algum, o património da Concordatâria. 

Ademais, pelo disposto no art. 123 do Decreto-Lei n9 7.661/45, 
em falência, qualquer forma de liqUidação pode ser autorizada por 
credores que representem 2/3 de massa, e por analogia, perfeita· 
mente aplicável in casu, considerando que o único credor oponente 
não representa, na verdade, nem 4% do passivo. Destarte, tal i·m· 
pugnação não pode nem deve prevalecer, - sobrepondo-se o in· 
teresse da maioria. 

Assim, considerando que os pareceres emitidos pelo douto 
Curador das Massas, deixaram patenteados seu integral acolhimento 
às pretensões do Comissário. 

Considerando que, apesar dos prazos correrem em cartório, 
foram expedidos editais para chamamento de todos os credores para 
se pronunciarem sobre a transação, 

Considerando que a nova firma - Alpha Café Solúvel; está de· 
vidamente constituída, tendo, por conseguinte, inclusive, seus atos 
constitutivos, já arquivados na Junta Comercial, com alvará de loca· 
lização e CGC, o que lhe dá condições para imediato funcionamento. 

Considerando mais que a própria concordatâria não se opôs à 
dação em pagamento dos bens hipotecados. 

Considerando que o Instituto Brasileiro do Café já concordou 
com o fornecim~nto à Alpha Café Solúvel Sj A da cota de duzentas 
mil sacas de cu fé unualmcnte, conforme carta de fls., tendo fornecida 
u minuta pura u luvraturu du escritura pública respectiva. 

Considerando ainda que, além de todas as garantias oferecidas 
pela nova firma, o Dr. José Luiz Moreira de Souza se propõe a dar a 
sua fiança ao Instituto Brasileiro de Café. 

Considerando finalmente que foram observadas, até com 
excesso,. todas as formalidades legais, c considerando o mais que dos 
autos consta, 

Hei por bem - deferir o pedido do Sr. Comissário, determi
nando, sob as condições requeridas às fls. 342 usque 348, a expedição 
dos alvarás necessários, determinando, porém, que conste dos 
mesmos, minuciosa descrição dos bens a serem dados cm 
pagamento, reportando-se o Sr. Escrivão às respectivas escrituras. 

Por derradeiro, determino que, ln oportuno tempore, junte o Sr. 
Comissário aos autos, as cópias das transações cfctivadas, para 
conhecimento do Juízo e de todos os interessados . 

Petrópolis, 6 de fevereiro de 1976. - Antônio Izafu da Costa 
Abreu, Juiz de Direito- 2• Vara- Pctrópolis. 

. RELATO RIO AO MINISTRO DA JUSTIÇA 

Santos- S.P.- 16 de fevereiro de 1976 

AS. Ex• o 
DO. Ministro de Estado e Negócios da Justiça 
Rio de Janeiro- RJ. 

Excelência: 

Cumpre-nos, na condição e qualidade de procuradores judiciais 
da empresa C. Machado- Café Ltd• desta Praça de Santos, Estado 
de São Paulo, passar às honrosas mãos de V. Ex• os expedientes 
inclusos, relativos que são à Concordata Preventiva impctrada c ir
regularmente processada perante o E. Juízo da 2• Vara Civil da 
Comarca de Petropólis (RJ) pela Cia. Industrial "Dínamo" de Café 
Solúvel. 

Por ser tratar de assunto de extrema e invulgar gravidade c até 
porque das circunstâncias que se têm verificado no processamento 
daquele favor legal, entendemos por bem trazê-lo ao Superior conhc· 
cimento de V. Ex• 

Cremos, com a denúncia ora feita, interpretar a vontade e desejo 
da grande maioria dos credores - notadamente os quirografârios,. 
como é o caso de nosso constituinte - que, alienados como estão, 
acham-se total e inteiramente prejudicados com o atual estado oas 
coisas. 

Ademais disso, a imprensa tem emprestado especial.dcstaquc 
aos fatos ora narrados, notícias para as quais, em especial, roga-se a 
atenção de V. Ex• para a recentemente publicada pela revista 
"Homem" (última edição) sob o título "Nas grandês crises hã sem
pre um bom negócio" cujo texto foi considerado altamente ofensivo 
aos credores da concordatária. 

Portanto, muito apreciaríamos, a intervenção desse A. Ministé
rio no problema aqui enfocado, o que, com a devida vênia e respeito 
permitimo-nos solicitar, na esperança e expectativa de impedir a 
consumação de enormes e incontáveis prejuízos a serem experimenta
dos pela massa credora, em exclusivo beneficio do agrupamento 
financeiro liderado pelo Banco lndependência-DECRED de Inves
timentos S/ A o qual, "coincidentemente" é presidido pelo Dr. José 
Luiz Moreira de Souza (focalizado na matéria jornalística acima 
noticiada), bem como o comissário da preventiva aqui sob análise. 

Por lim, cumpre-nos também participar-lhe que outra credora 
da concordatária esta a firma Macafé S/ A -Importação c Exporta· 
çào, além das medidas processuais ora anexadas (fls.) houve por bem 
notificar (ou está em vias de) o Instituto Brasileiro do Café, opondo
se a entrega de 200.000 (duzentas mil) sacas de café à firma Alpha
Café Solúvel S/ A recentemente constitu!da, assunto esse com cstrei· 
to relacionamento com u matêria aqui enfocada. 

I 
I 
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Com as ex~usa~ pela ousadia de ocupar o precioso tempo de 
V. Ex•. ao enseJ~ re1teramos nossos profundos respeitos e apresenta
mos nossas atenc1osas 

Saudações 
p.p. C. Machado-Café Ltda. 
Francisco Fernandes Guimarães- Advogado 
OAB 21.390 (SP)- CPF 149.006.538. 

CREDORES CONTESTAM A COMPRA DA DINAMO 

São Paulo- A empresa 'êle importação e exportação de café de 
Santos. C. Machado Café Ltda., entrou esta semana no Foro da Jus
tiça do Rio, com um pedido de destituição do Comissário do proces
so. de concordata da Dínamo de Café Solúvel, por uma série de 
irregularidades. Ao mesmo tempo, era enviado ao Ministério da Jus
tiça. uma outra solicitação para embargo do processo de concordata 
da empresa. 

O procurador da C. Machado Café Ltda., Sr. Francisco Fernan
des Guimarães, explicou que o seu cliente ê credor da Dínamo e que 
"não deseja a falência da concordatária, o que seria odioso e 
desnecessário" 

A Situação 

O Sr. Francisco Fernandes Guimarães explicou que "após o pe
dido de concordata impetrado em meados de abril do ano passado, 
insurgiram-se alguns credores da concordatãria alegando que o favor 
legal não poderia ser concedido processualmente, em virtude de exis
tirem na oportunidade títulos protestados contra a Dínamo. 

- Estranhamente, o Juiz da Segunda Vara de Petrópolis, onde 
se situa a sede da concordatãria,t reuniu os credores no salão do Tri
bunal do Júri daquela comarca tratando de assuntos relacionados 
com a concordata. notadamente aos credores que possuíam títulos 
protestados e assim sendo impediriam o processamento da mesma". 

Disse que "após tais fatos e com a habilitação normal de todos 
nos respectivos autos, surgiu em cena, a firma Alpha de Café Solúvel 
S/ A, de constituição recente, que se propôs a arrendar as instalações 
da concordatária e dar continuidade às suas atividades industriais e 
comerciais". 

- A firma em causa, embora não contenha constituição direti
va, segundo informações, pertenceria ou seria controlada pelo Gru
po Independência. que é liderado pelo Sr. José Luís Moreira de 
Souza. ou seja, a financeira Independência, DECRED de Investi
mentos S/ A, que anteriormente assumira o controle acioná.rio. pelo 
mesmo sistema da B. Moreira, tradicional distribuidora de 
eletrodomésticos e a Ducal, esta dedicada ao ramo de confecções. 

Explicou ainda que "em verdade, a Alpha arrendou a faraónica 
fábrica da Dínamo, pelo simbólico preço de Cr$ I O mil, arcando 
além disso com as demais despesas relativas li movimentação indus
trial. Mas, candidatou-se ao recebimento de nada menos que 200 mil 
sacas distribuídas pelo IBC, cota normal aos fabricantes de solúvel, 
dentro das condições normais de comercialização com a autarquia. 
as quais, segundo consta. são de um ano de carência e quatro anos 
para o pagamento integral do preço do produto sem juros". 

- Para tanto, o I BC exigia a resolução de todos os problemas 
creditícios da concordatária Dínamo, isto é, a solução de todos os 
seus débitos. 

- A Alphu propôs u cessão dos créditos mediante a subscrição 
de ações preferenciais, sem direito a voto e a participação diretivu 
equivalente aos 70% dos respectivos valores. O que tem causado 
estranheza aos credores é o fato de que - apesar da situação anor
mal da concordata, o comissário - Grupo Independência
DECRED- tem concordado inteiramente com as pretensõés tanto 
da Dínamo como da própria Alpha, em prejuízo, evidente, aos 
credores. 

Informou ainda que o seu cliente que representa como credor, 
"relutou em junho do uno passado, a ocorrência de crime falimentur, 
cometido pelos então diretores da concordatária, fato esse que não 
foi devidamente comunicado ao Juiz. Requeremos em vista disso a 

imediata destituição do comissário, com base riá lei dé falêriciai e a 
comunicação do fato ao Ministério Público para apurar á eventuaf 
punição dos responsáveis. " ,_· 

- Fizemos também comunicação desses fatos ao Ministro da 
Justiça, solicitando a intervenção na referida concordata, com base· 
nos fatos ocorrid_os e tendo em conta também o protesto feito por ou
tra credora da concordatár.ia •. a firma Maca fé S. A. Importação e 
Exportação que, inconformada com o atual estado de coisas, tam· 
bém está opondo resistência e impugnação ao andamento do pro-

.\.. . 
cesso. · · 

- Não desejamos a falê~é:ia· da concordatãria. o que seria odio· 
so e desnecessário para todos. mas não podemos concordar· cjue o 
comissário favoreça a quem quer que seja em detrimer~to da grande 
massa credora. Os credores estão desgostosos com as declarações fei-· 
tas. 

A Macafé inclusive notificou o IBC, para que a autarquia não 
entregue à Alpha as 200 mil sacas de café até a solução definitiva da . 
pendência. 

Ministério da J ustlça -

Foi encaminhado ao Ministério da Justiça, o seguinte ofício: 

Por se tratar de assunto de extrema e invulgar gravidade e até. 
porque das circunstâncias que se têm verificado ao processamento 
daquele favor legal, entendemos por bem trazê-lo ao superior conhe· 
cimento de Vossa Excelência. Cremos, na denúncia ora feita, inter· 
pretar a vontade e o desejo da grande maioria dos credores, notada
mente, o nosso caso, que alienados como estão, acham-se total e in
teiramente prejudicados com esse estado de coisas. Muito apreciare
mos a intervenção deste Ministério na esperança de impedir a consu· 
mação de enormes prejuízos a serem experimentados pela massa ére· 
dora em benefício exclusivo do agrupamento financeiro liderado pe· 
lo Banco Independência-DECRED Investimentos, o qual, 
coincidentemente, é: presidido pelo Dr. José Luís Moreira de Souza". 

RELAÇÃO DE FORNECEDORES 

Nome e endereço CrS ·_ • 

Construtora Metalúrgica lguaçu Ltda. 
Rua dos Lírios, Quadra 14, Parque Estoril 
Belford Roxo...:. Nova Iguaçu- RJ . . . . . . . . . . 193.015,20 

Laticínios Radiante Ltda. 
Ruá Varginha. 101- Eloi Mendes- MG . . . . 195,00 

Olivetti do Brasil S/ A. 
Av. General Justo, 335 - 29, 69, 79 -
Rio-RJ . . . . . . .... .. . ... . . . .. .. .. .. . . . . . 1.141,00 

Cia. Telefónica Brasileira 
Rua Marechal Floriano, 168- Rio- RJ . . . . . 33.902,90 

Aero Jato Cruzeiro Ltda. 
Rua Sacadura Cabral, 164/166- Rio- RJ . .. 260,00 

Auto Peças e Acessórios Boavista Ltda. 
Rua 13 de Maio. 144/150- Petrópolis- RJ .. 1.269,00 

B. Ribeiro & Cia. Ltda. 
Rua Montecaseros, 32- Petrópolis- RJ . . • • . 1.243,00 

Blanc Materiais de Construção Ltda. 
Praça da Inconfidência, 13- Petrôpolis- RJ . 1.100,00 

Casa Lamboglia Ltda. · 
Rua Montecaseros, 192- Petrópolis- RJ , . . . 4.237,90 

COMCAF~ Ltda. 
Rua Minas Gerais. 194, Ed. Autolon, s. 404 
- Londrina- PR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.430.000,00 

Cia Industrial Silo Paulo e Rio 
Praça Alberto Monteiro Filho, 10 
Rio- RJ .................. , . . . . . . . . . . . . . 379.988,96 

Cla :suo VIcente de Veículos 
Ruu Cel. Veiga, 2.007 -,Petrópolis- RJ . , . . . -· · 5.621,92 
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Com. de Baterias Petrópolis Ltda. 
. Rua Montecaseros, 186- Petrópolis- RJ , .. , 

Cia. Importadora e Industrial Dox 
Rua Teófilo Otoni,· 48 - J9 e 29 Andar -
Rio- RJ .... , . , . , ... , . , ._, .. , , .... , . , . , , . 

CAFESOLS/A. 
Av. Rio de Janeiro, 221 - 129 '- s. 121/2 
-Londrina- PR ...... , ....... , . , . , .... , 

C. Machado Café · 
Rua IS de Novembro, 28 - 39, s. 53 -
Santos- SP .....................•..... : .. 

Café Bresa Ltda. 
A v, Rio Branco, 20 - J99 andar -
Rio- RJ ............. , . , ..... , . , , .... , . , , 

Distribuidora Super Solda Ltda. 
Rua 13 de Maio, 299- Petrópolis- RJ . , .... 

Embalagens Líder Ltda. 
Rua 7 de Setembro, 247- Três Rios- RJ .. , . 

Estamparia Real S/ A. 
Av. dos Italianos, I .355- Rio- RJ , . , . , .. , . 

E. Almeida Com.e lnd. S/A. 
Avenida ltaoca, 2.480- Rio- RJ . , ..... , . , . 

Fábrica de Sacos de Papel E. Divani SfA. 
Rua dos Americanos, 533- São Paulo- SP 

Fed. Coop. de Mate Santa Catarina Ltda. 
Rua Independência, li- Mafra- SC .... , . , 

Fernando A. Macedo 
Rua Paulo Barbosa, 52- Petrópolis- RJ ..... 

Gráfica Olímpica Ltda. 
Rua Floriano Peixoto, 125 - loja 3 - Pe· 
trópolis- RJ 

Gráfica 43 S/ A. 
Rua 7 de Setembro, lO- Blumenau- SC. 

Globex Utilidades S/ A. 
Estrada Vicente de Carvalho, 730 
Rio- RJ" ........•..... , ......... , ... , , . , 

Indústria e Comércio Aro S/ A. 
Rua Padre Raposo, I .015- São Paulo. SP ....... 

Klubim Irmãos & Cia. Ltda. 
A v. Suburbana, 5.000- Rio- RJ ... , . , , .... 

Lubrificantes Ribeiro da Cruz Ltda, 
Rua Antonio Machado, 35- Petrópolis- RJ .. 

Macafé SfA. -Impor!. e Exportadora 
Edifício Palácio do Café, 39 andar, s. 301 -
Vitória- ES ... , . , . , .......... , ...... , .. . 

Papelaria Record S/ A. 
Rua do Senado, 267- Rio- RJ ........... . 

PETROBRÃS Distribuidora S/ A. 
RuadoAcre,89-Rio- RJ .. , ........... . 

Pfeiffer & Cia. Ltda. 
Rua IS de Novembro, 407- Petrópolis- RJ 

PRODEQ- Proc. Derivados Químicos Ltda. 
Rua Dr. José Mariano, 414 - Matias Barbo-
sa-MO ... , ....................... , , . , . 

Quintella Irmãos Ltda. 
Rua João Pessoa, 101 - Petrópolis- RJ 

RIO BRÁS Transportes Ltda, 
Av. Teixeira Ribeiro, 185-A- Rio- RJ 

Recauchutadora Jtaipava Ltda. 
Estrada União Indústria, I 0.490 - Itaipava 
- Petrópolis- RJ , . , , ..... , ... , . , ... , , .. , 

SGB- Publicidade e Promoções 
Rua 19 de Fevereiro, 185- Rio- RJ ... , .... 

TRANSFARMA Ltda. 
Rua S. Sebastião, 852 - ·Belo Horizon-
te-MO ................................ . 

500,00 

6.533,74 

I .25 I .580,00 

625.866,54 

3.709.118,67 

272,50 

197.467,24 

75.375,70 

79.968,00 

38.821,16 

938.135,00 

22.911,30 

11.730,00 

4.949,28 

400,00 

161.062,25 

631.857,71 

2.853,70 

2.487. I 02,50 

1.765,80 

940.590,67 

10.071,37 

40.014,00 

36,00 

8.785,02 

15.343,58 

12.615,84 

19.204,79 

Xerox do Brasil SfA . 
Rua do Ouvidor, 97 - 29 e 39 andar -
Rio-RJ ....................•........... 

VARIG S/ A -Viação Aérea Rio-Grandense 

Av. Almirante Sílvio Noronha, 361-B -
Rio...;...RJ ..................•............. 

Trena Com. e Jnd. de Madeiras Ltda. 
Rua Sacadura Cabral, 203 - Rio- RJ ..... , . 

Esfinge Artigos P/ Escritório Ltda. 
Rua Teófilo Otoni, 1241oja- Rio- RJ ..... . 

Empresa Brasileira de Telecomunicações 
Av. Pres. Vargas, 1.012- Rio- RJ , , , .. , , , , 

Rio Doce Café S/ A.- lmp, Exp. 
Av. Sílvio Avidos, 271 - S. Silvano·- Co· 
latina - ES .... , , . , , . , .. , , . , , , . , . , . , . , , .. 

S/ A. José Ribeiro Tristão & Filhos 
Rua da Quitanda, 199-49 andar , , .. , ..... , , 

Com. e lnd. -INDUCO S/ A. 
Rua Fonseca Tciles, 114- Rio- RJ ..•.. , . , , 

Fuehne & Nage! Transp. Internacional Ltda. 
Av. Franklin Roosevelt, 194 - Loja D -
Rio-RJ ................................ . 

Feira da Borracha Ltda. 
Rua 7 de Abril, 573- Petrópolis- RJ , .... , . 

Ponto das Tintas Ltda. 
Rua Monte~aseros, 140- Petrópolis- RJ .... 

Guanabara Diesel 
Av. Brasil, 8.255- Rio- RJ ..... , .. , ..... . 

Coladese Ind. Químicas Ltda. 
Rua Matimoré, I .457- Rio- RJ , .. , •. , , .. 

Mundo das Peças Ltda. 
Rua Souza Franco, 47- Petrópolis- R) .•.•. 

Oliveira & Rizzo Cia. Ltda. 
Rua Carlos Gomes, 268- Petrópolis- RJ , . , 

Servencin Despachos Gerais S/ A. 

Rua Sebastião Pereira, 252- São Paulo -SP .. 
Petrópolis Veículos S/ A. 

Rua Cel. Veiga, 1.276- Petrópolis- RJ ..... 
Papelaria e Livraria Petrópolis Ltda. 

A v.. IS de Novembro, 954 - Petrópolis- RJ .. 
Serraria São José Ltda. 

Rua Pauli no Afonso, 371- Petrópolis- RJ .. 
Anysio Guerra & Cia. Ltda. 

Rua Dr. Sã Earp, 669- Petrópolis- RJ ..... 
Papelaria Athajan Ltda. 

Rua Sacadura Cabral, 79 -loja - Rio -RJ ... 
Marissol S/ A- Produtos Alimentícios 

Rodovia Mello Peixoto, BR-369, Km. S -
Londrina - PR 

Nemer Mercantil de Café Ltda. 
Av. Ministro Araripe, 46- Castelo -ES ..... 

Scat lnd. e Com9 Maqs. Ltda. 
Av. Piracicaba, 392- Limeira- SP .. , , ... , . 

Hasenclever Distrib. e Representações 
Praia de lnhaúma, 73 (parte)- Rio- RJ ........... ,, .. 

TRANSPRESS- Transporte ExpressoS/A. 
Rua Sebastião Pereira, 218/252 - São Pau-
lo- SP .•............. : .••................ 
3 M do Brasil Ltda. , .... , .. , . , .. , .... , . , . , , 

Mecânica Universal Tijuca 
Rua Pereira de Siqueira, 79- Rio- RJ .. , . , , 

TamoyoS/A. 
Rua Rocha Pombo, 231 - Maringá- PR .... 

Buhl MiagS/A. 
Rua Serra Japi, 184 - Tatuapé - Silo Pau-
lo-SP ................................. . 

8.966,46 

1.910,38 

342,11 

4.404,87 

12.634,72 

311.835,75 

141.952,80 

24.903,34 

249,19 

166,00 

786,80 

·4.830,84 

2.080,96 

112,00 

2.486,48 

3.113,22 

1.210,70 

800,00 

-0-

1.125,00 

555,60 

1.199.500,00 

2.001.250,00 

2.000,00 

991,00 

1.308,97 
17.371,20 

59.441.28 

81.048,53 

2.992,50 
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Café Solúvel Brasília 
Rua da Quitanda, 191 sala401- Rio- RJ 

Pulzcr Wcisc S/ A. 
Rua do Sacramento, 522 - S. Bernardo do 
Campo-SP ............................ . 

Luz Publicidade Certa 
Rua Sacadura Cabral, 120 - grupo 408/9 -
Rio-RJ .................•.............. 

Soe. Vitti Vinícola Barolo Ltda. 
Rua , .•.•. ,. ,, ... , .•..................... 

Abrasivos Pctrópolis 
Rua 7 de Abril, 466 -·Petrópolis- RJ ...... . 

Rodoviário S/A.Ind.lmp. Transporte 
Rua Ary ·Barroso, 223 - Parque Beira Mar-
Caxias-RJ ........................... .. 

EQUIPO- Cia. Comercial de Equipamen
tos 

1\ua Fclizardos Fortes, 400 - Ramos -
Rio-RJ ............................... . 

Papelaria Marka Ltda. 
Rua da Conceição, 166 - 49 (parte) -
Rio-RJ ..........•................. , ...... . 

POLIPLAST - lnd. c Com. de Plâsti· 
cos Ltda. 

A v. Brasil, 50.00 I - Rio - RJ ............. . 
Ananias Exportadora S/ A. 

Rua Teófilo Otoni, 58 - 39, s. 302 -
Rio-RJ ............................... . 

GTF- Telecomunicações S/ A. 
Rua México, 41-J99andar-' Rio- RJ ..... 

SO EX -Soe. Exportadora Ltda. 
Rua Visconde de lnhaúma, 58- S. 1.402 a 
1.405- Rio- RJ ........................ . 

Cia. União Manufatura de Tecidos 
Av. Rio Branco, 25 - 99 andar -
Rio-RJ .............................. .. 

M. R. Martins Representações Ltda. 
Rua ltapiru, 515-A- Rio- Rl ............ . 

Cia. Comercial e lndu.strial de Café Ltda. 
Rua João Francisco Braz, 95 - Porciúncula -
RJ ...................................... . 

Mauro Bcrtoncclo & Cia. 
Rua Piratininga, 840- Cianorte- PR ........ . 

Benfica Cia. Nacional de Pneus 
Av. ltaoca 360- Bonsuccsso- Rio.,._ RJ .... 

COFACO- Fabricadora de Correias 
Av. de C,illo, 432 - St• Bárbara D'Ocs· 
te-SP .....•......................... · .. · 

Réde Globo de Televisão 
Av. Borges de Medeiros, 2.415 -·Rio- RJ ... 

,... Embr~pac Equipamentos S/ A. 
Av. Jaguaré, 344 - Jaguaré - São Pau· 
lo-SP ....................•............. 

lnd. e Com. de Erva Mate Maracanã Ltda. 
Rua Riachuelo, 84- Rio Negro -PR , ...... . 

lnd. c Com. Cafés Escolhidos Ltda. 
Rua do Matoso, 87- Rio- RJ ............ . 

Gráfica A.Z. Ltda. 
Rua Newton Prado, 9-A- Rio- RJ ....•... 

Coop.-Agro-Matc Paraná Ltda. 
Av. Marginal, 4.400- Curitiba- PR ....... . 

lnd. de Pastas c Envelopes Continental S/ A 
Rua Antunes Macicl, 337-A a 367-A -
Rio-RJ ......................... · · .. · · · 

Cury Representações c Comércio Ltda. . .. 
Noira Café Comercial c Exportadora Ltda. 
Papéis Carbono Katia Ltda. 

204.085,00 

19.309,86 

-0-

18.300,00. 

674,70 

330,00 

152,00 

149,5~ 

94.173,59 

161.700,00 

-0-

230.149,66 

141.663,6C 

505,00 

1.527.125,00 

).83.600,00 

-0-

972,00 

570.238.00 

1.590,00 

394.880,00 

215.000,00 

293,25 

105.323,40 

6.158,53 
370.526,65 
240.000,00 

Rua Major Suckow, 26 - Loja D 
Rio-RJ .......................•........ 

Karto S/ A. -lmp. c Distributdora 
Rua Fonseca Teles, 31- Rio- RJ ...•...... 

Papclok S/ A. lnd. c Comércio 
Rua dos Mururés, sfn9 (São Miguel Paulis· 
ta), SP-SP .....................•....•... 

Papelaria Nacional Ltda. 
Rua São Bento, 3- Rio- RJ ...•.......... 

Cia. Bras. de Entreposto c Comércio 
A v. Brasil, 1.083-A - Rio - RJ ........... .. 

Transporte Almeida Santos Ltda. 
Av. Cerejeiras, 931 - Jardim Japão - S. 
Paulo-SP ............................. . 

Equipamentos Danar Ltda. 
Av. Corifcu de Azevedo Marques, 5.234 -
São Paulo- SP , , .... , ...•................ 

A. Queiroz Papéis e Artes Gráficas Ltda. 
Rua Teófilo Otoni, 62 - J9 andar -
Rio-RJ .............•.....•...••....... 

Labor lnd. de Artefatos de Borracha Ltda. 
Av. Automóvel Clube, 287- Rio- RJ ..... . 
SOPETRA- Soe. de Peças p/ Tratares Ltda. 
R. Sargento Silva Nunes, 384-B- Rio- RJ .. 

Transportadora Maior Ltda. 
Rua Ccl. Emídio Piedade, 396 - S. Pau-
lo-SP .......... · ................•....... 

Agi I Adesivos Gráficos e Impressos 
Rua Barão de ltapiru, 220/234- Rio-RJ .... 
Sapellnd. e Comércio Ltda. 
Av. D. Pedro 11, 2.050 - Belo Horizon-
ie-MG ................................ . 

Lig~t -·serviços de Eletricidade 
Av. Mal: Floriano, 168- Rio- RJ ......... . 

Dardo Transportadora S/ A. . .......... . 
Liquid Carbonic lnd. S/ A. 

Rua Carapeba, 370- Acari- RJ ...•....... 
Hingel Filhos & Cia. Ltda. 

Estrada União Indústria, 2.101/2.126- Pe-
trópolis- RJ ............................ . 

União Comercial de Vidros Araújo Ltda. 
Rua Leandro Martins, 82-loja -Rio-RJ ..... 

FORNECEDORES DE IMOORTAÇÃO 
George Ballantines & Son Ltd. 

Escócia ................................. . 
Aichi Steel Works Ltd. 

Japão 
Total Geral ............................. . 

FORNECEDORES A FATURAR 

Nome e endereço 

Abastecedora Brasileira de Cercais Ltda. 
Av. Paulo Barbosa, 161/201- Petrópolis-RJ 

Fernando A. Macedo 
Rua Paulo Barbosa, 52- Petrópolis- RJ ..•. 

Joaquim Antônio de Assumpção 
Rua Bingen, I. I 67- Petrópolis- RJ ....... . 

Mecânica Petrópolis Ltda. 
Rua Bingcn, 691 - Pctrópolis- RJ ...•...... 

Joaquim Antônio de Assumpçào 
Rua Bingen, I. I 67- Petrópolis- RJ ....... . 

Abastecedora Brasileira de Cereais Ltda. 
Av. Pa~lo Barbosa, 161/201- Petrópolis-RJ 

FarmáCia Brasil 
Av. 15deNovembro,817-Petrópolis-RJ .. 

14s:õo 

380,80 

110.766,12 

858,00 

3.181,20 

2.965,26 

17.532,00 

966,q<J 

9.204,00 

540,00 

3.880,00 

I 1.100,00 

64.161,88 

4.001,00 
117,23 

1.026,00 

50,40 

192,00 
22.951.493,06. 

I. O I 6.395,44 

I 19.411,36' 
24,072,963,16 I 

CrS 

7.425,08 

4.080,20 . 

1.084,34 

1.730,00 

800,00 

738,32 •, 

2.206,14 
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Itadiesel • 
Rua Rubens Tinoco Ferraz, 245 - ltaperu· 
na - RJ ........ : . ............... ; ...... . 

Construtora e:Metaltn-gica lguaçu S/ A. 
Rua dos Lfrios, 140 - Belfor Roxo - N. 

467,90 

Xerox do Brasil S/ A. 
Av, Rodrigues Alves, 261 .................. . 

Trena Comércio e lndl1stria de Madeiras Ltda. 
Rua Sacadura Cabral, 203'- Rio- RJ .•....• 

lguaçu- RJ ........• ·, . : ... ·, .. ; ... ; •.•.. ; 47.916,00 

Setembro de 1976 

4.512,09 

2.833,80 
230.1~9.12 

B. Ribeiro cft Cia. Ltda. . · , 
Rua Montecaseros, 32- Petróp.olis -·RJ ..... 150,00 

4.4~5,00 

CREDORES POR ADIANTAMENTOS 

Grâfica Pet~""olis Ltda. . 
Rua General Osório, 43 - Petrópolis- RJ ••. 

Sociedade·Industrial.d~. Qlncfeto Arma· ·.· 
"" Ltda. . . 

Estrada União lndl1stria, 8.100 - Bonsuces-
so- Petrópolis·o;-:. R! ................. : ... .. 
' JUNIPEL,S/A . ....:Jundiaf de Embalagens 
Rodovia Mal Rondon, km 82-M •. C';abrel1· 
va- S. Paulo ....... : .................... .' 

J.M.Hammes 
Rua Manoel Torres, 489 - Bingen ..._ Petró· 
polis-RJ · .....•......................... 

Mercearias Nacionais S/ A. 
Rua da Proclamação, 855/901 - Petrópo· 
lis-RJ ...................•............. 

O Farol 
Rua Montecaseros, 176- Petrópolis _; RJ .... 

Comércio e lndl1stria lnduco.SJA. 
Rua Fonseca Teles, 114-.Rio-'RJ ......... 

· Hero Hidroelétrica lnd.e Comércio Ltda, 
Rua João Ventura Batistâ, 622 ~S. Paulo ..... . 

Usina Santa Cruz S/ A. 
Rua Visconde Souza Franco, 77/79 ... , .•.... 

Metronic Instrumentos Cientfficos Ltda. 
Rua Conde de Baependi, 4- J9 andar ....... , 

Refrigeração Gl!rrido Ltda. 
Rua Pau tino Afonso, 340- Petrópolis- RJ .. 

Entreposto Nacional S/ A., · 
Praça da Inconfidência, 50/60 ............•. , 

Maury Rocha 
Rua Marechal Deodoro, 209-F ............. . 

Rei das Tintas S/ A. 
Rua Buenos Aires, 86 - Rio- RJ ••.••.•..•• 

Serralheria São Cristóvão, Ltda. 
Rua Cristóvão Colombo, 276 - Petrópo· 
lis-RJ .............. · .................. . 

Padaria 13 de Maio Ltda. 
Rua 13 de Maio, 233- Petrópolis- RJ ...... 

Benfica Companhia Nacional de Pneus · 
Av. ltaoca, 360/360-A/B - Bonsucesso -
Rio-RJ ............................... . 

lndl1stria e Comércio Aro S/ A. 
Rua Padre Raposo,·t.OlS •.................. 

Quintella. Irmãos S/ A. 
Rua João Pessoa, 101- Petrópolis _; RJ ..... 

Laticfnios Radiante Ltda. 
Rua Varginha. 101 - Eloi Mendes- MinaR 
Cierats , .........• , ................•.... , . 

Marten & Cia. Ltda. 
Rua Couto Magalhães, 141 ;__Rio- RJ ..... , 

Distribuidora Super Solda Ltda. 
Rua 13 de Maio, 299 - Petrópolis - RJ ..... . 

Mundo das Peças Ltda. 
Rua Souza Franco, 47- Petrópolis- RJ , .... 

Maury Rocha 
Rua Mal. Deodoro, 209-F ............... , .. 

Aliança Comercial Vefculos Ltda. 
Rua Carlos Sampaio, 39/47 ..,-Rio- RJ .. , . , 

Marten & Cia. Ltda. 
Rua Couto Magalhães, 141- Rio-. RJ ..... . 

3.679,00 

2.298,24 

270,00 

1.008,05 

95,30 

22.641,50 

Nomes e eadereçoa 

Banco do Brasil, S/ A. 
Rua 19 de Março, 63 ...................... . 

Banco Cidade de São Paulo S/ A. 
Praça D. José Gaspar, 106-SP ..........•.. 

Banco do Estado da Guanabara, S/ A. 
Rua Mayrink Veiga, 34/36 ....... ; ......... . 

Banco Halles,'S/ A. 
Rua da Quitanda, ........ : .. ,. ............ . 

Banco Nacional do Norte, SJA. 
Av, Presidente Vargas, 542 : ................ . 

·. Banco Novo Mundo, S/ A. 
Rua Ouvidor, 71/73 ..................... .. 

Banco Sul Brasileiro, S/ A. 
Av.Prcsidente Vargas, 529 ................. . 

CREDORES POR PROMISSÓRIAS 
· - Nomes e endereços 
42,4~ 

105.075,00 

2.000,00 

50,()('1 

1.376,00 

3.906,00 

420,00 

2.640,00 

126,00 

319,91 

283,80 

6,00 

815,00 

2.833,80 

378,45 

774,00 

1.052,00 

174,72 

Banco Brasileiro de Descontos, S/ A. 
Rua Visconde de lnhal1ma, 134-C ........... . 

Banco de Crédito Nacional, S/ A. 
Rua.da Quitanda, 46 ..................... .. 

Banco do Estado da Guanbara, S/ A. 
Rua Mayrink Veiga, 34/36 ... , ............. . 

Expresso Ring 
Rua Gen. Bruce, 409-A ...... , ............. . 

~anco Francês c Italiano, S/ A. 
Rua da Quitanda, 70/72 ....... •· , ~ ......... . 

Banco Francês e Brasileiro, S/ A. 
Rua da Assembléia, 58-A .................. . 

Banco ltalo·Belga, SJA. 
Av. Presidente Vargas, 417 ............ ,' .... . 

Banco Mercantil de São Paulo, S/ A. 
Av. Rio Branco, 81-A .................... .. 

Banco.~acional, S/ A. 
Rua do Acre, 63/65 ... · .................... .. 

Oliveira & Lcporace Ltda. 
Av. Ycnetuela, 3 ............... , ......... . 

CREDORES COM GARANTIA 

Nome e eadereço 

Banco Sul Brasileiro, S/ A .. 
Av. Presidente Vargas, 529 .............. , ... 

Banco deTokio, S/ A. 
Av. Presidente Vargas. 583/A .........••. ,, •• 

Banco Áurea dé'Investimentos, S/A. 
Prac;a da Repl1blica, 309, s. I .............. .. 

Banco Brasileiro de Investimento lpiran· 
ga, S/ A. 

Rua do Ouvidor, 90 , . , ....••............... 
Banco BRADESCO de Investimento, S/ A. 

Rua Visconde de lnhadma, 134; ......•....... 

CIS 

I. 781.030,00 

. 613.923,00 . 

483.000,00 

2. 780.907,00 

521.720,00 

4.627.610,35 

441.885,05 
11.2!0.075,40 

CIS 

40.000,00 

200.000,00 

160.000,00 

22.701,29 

25.322,00 

50.740,00 

41.500,00 

100.000,00 

400.000,00 

97.669,78 
1.137.933.07 

300.000,00 

427.390,99 

880.707,49 

74.719,28 

550.335,22 

' .~ ...... . ..... _ ...... ,_ ... _, 

' 
' ,. 
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Banco do Brasil, S/ A. 
Rua 19 de Março, 63 .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 26.192.886,87 

Cédula S/A. - Crédito Financiamento e 
Investimentos,. 

Rua Gonçalves Dias, 65 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456.638,70 
Banco Cidade de São Paulo, S/ A. 

Praça D. José Gaspar, 106 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.444.757,79 
, Banco FI NASA de Investimento Sf A. 

Rua Líbero Badaró, 377- SP . . . . . . . . . . . . . . . 334.065,90 
FINANCILAR- Banco de Investimento, S/ A. 

Av. Nilo Peçanha, 151-79 andar 690.501,63 
Banco H alies Financeira, S/ A. 

Rua da Quitanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.732,40 
Banco Independência - DECRED de ln· 
vestimento, Sf A. 

Av. Rio Branco, 123- 129 andar . . . . . . . . . . . . 13.334.716,54 

Banco Intercontinental de Investimentos 
SfA. 

A v. Rio Branco, 123 - 89 andar ............ . 
lpiranga S/ A. - Financiamento, Crédito 
e Investimento 

Rua Ouvidor, 50 ......................... . 
Ministério da Indústria e do Comércio 

Praça M auâ, 7 ........................... . 
Minas Investimento SfA. 

Travessa Ouvidor ........................ . 
Multi Financeira S/ A. 

)tua da Alfândega. 8- 119 andar ............. . 

Banco Multi de lnvestimentb SfA. 
Rua da Alfândega, 8- 119 andar ........... . 

Banco Novo Rio de Investimento S/ A. 
Rua do Carmo, 27- I Q9 andar 

Safra -Crédito, Financiamento e Investi· 
mentoS/A. 

Rua XV de Novembro, 212 ............... .. 
Banco Sul Brasileiro, S/ A. 

Av. Presidente Vargas, 529 ................ .. 
Sul Brasileiro, Crédito e Financiamento e 
Investimento 

Av. Presidente Vargas, 529 ................. . 
União Financeira, Crédit, Financiamento 
e Investimento 

Rua do Carmo, 8 ..........•..•............ 

593.377,32 

28.123,20 

865.685,52 

665.643,30 

825.240,00 

2.343.200,00 

836 . .378,61 

343.593,90 

-0-

134.416,80 

26.082,00 

52.383.193,46 

- Credores c/ garantia ••••••••••••••••••• ·, • CrS 52.383.193,46 
-Credores p/ adiantamento •••••••••••••• , • CrS 11.250.075,40 
- Credores p/ promissórias • • • • • • • • • • • • • • • • • CrS 1.13'7.933,07 

Total • • • • • • • • • • • • .. • • • .. • • • .. • • • • • • .. .. CrS 64.771.201,93 

MINUTA DE CONTRATO 

Senhor Diretor do Patrimônio c Finanças, 

Atendendo ao despacho de V. S•, à· fl. I, anexo ao presente a mi
nuta de contrato solicitada, que foi claboràda de acordo com o de·• 
cidido pelo Conselho Monetário Nacional, cm Sessão de 18-8-1976. 

O contrato deverá ser formalizado por escritura pllblica. 
Lembro, ainda, a necessidade de ser comprovado junto ao IBC, 

antes do contrato ser assinado, estar a ALPHA- Solúvel S/ A na 
plena posse c domínio do parque fabril da Dínamo, inclusive para 
efeito de registro na Divisão de Industrialização. 

Finalmente, solicito seja o presente processo (PJ n9 1.032/76) 
anexado ao dossier que trata do assunto. 

Rio de Janeiro, 30 de agosto de 1976 . .:.... Hélio Vlcente.VIanna, 
Procurador-Geral. 

- --·--· .. -·-:--·. ··-

Processo PJ n9 1.032/76 

Preâmbulo 

Saibam etc ....... , compareceram partes entre si juslas ~ cor. c·:. 
tadas, de um lado, como PRIMEIRO CONTRATANTE; r.~:;:.: ... ;.· 
trumcnto abfcviadamcntc denominado IBC (ou FORNt:CL)0.~.'. 
o INSTITUTO BRASILEIRO DO CAF~, Autarquia f.:.:J.:: .. : ..... 
culada ao Ministério da Indústria e do Comércio, com sc:J.: : :<· · 
ria na Avenida Rodrigues Alves 129, no Rio de Janeiro, E.": •. J •. 

Rio de Janeiro, rcprescntadapc1o seu Presidente Sr. CAMJ!..~ . .::. é...'. 
LAZANS DE MAGALHÃES e seu Diretor FERNANDO BÍ].'.·, 
TA MARTINS c, de outro. lado, como SEG _; N ;:.,· 
CONTRATANTE, daqui por diante chamada simpl.:!.:r.~ ... 
ALPHA, ou COMPRADORA, a ALPHA ~ CAF~ SúLC\·. 
S/ A, com sede na Estradá do Contorno n9 55.595, Petrópolio. J•: . 

inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes sob ~ . 
.29.158.656/0001·19, representada pelos seus Diretorc:s, ·~cnhc.r-: 
ALUIZIO ALVES, brasileiro, casado, advogado, domicili:.do n~ ~.
dade do Rio de Janeiro (RJ), à rua Alexandre Fc:rrc:irà. 41 O. f'ú:· 
tador da Carteira de Identidade n9 1101140 do IFP,' inscrito no Cf't: 
sob o n9 005.896.084, e RUY DE OLIVEIRA SANTOS, brasil~ir.:. 
desquitado, advogado, domiciliado na cidade do Rio dt Jancir.-. 
(RJ), à rua Santa Clara, n9 296 ap. 801, portador da Carteira de Iden
tidade n9 406.407 do IFP, inscrito no CPF sob o n9 001.501.187, n~ 
forma pr;:vista estatutariamente; c com a INTERVENIENCi :. 
da COMPANHIA BRASILEIRA DE ROUPAS,. Socicoaok 
Anônima, com sede à Av. N. S• de Fátima, 22-A, Rio de J:.ulcir;. 
(RJ), CGC n9 33.386.921/0001-93, representada por seus dir..-:lvrc·. 
Srs. ALUIZIO ALVES, acima qualificado, c FERNANDO LUIL 
DE ALBUQUERQUE LIMA, brasileiro, solteiro, economi~ta, 
domiciliado à Av. Epitácio Pessoa n9 1.410, ap. 501, Rio de Janeiro 
(RJ), Carteira de Identidade emitida pelo Ministério do Exército nv 
SG-137-413, CPF 006.969.277; UNIÃO DE EMPRESAS BRASI
LEIRAS S/A COMaRCIO E INDÚSTRIA, Sociedade Anõnima, 
com sede à Av. N. S• de Fátima n9 22-A, Rio de Janeiro (RJ), CGC 
.......... , representada por seus Dirctores, Srs. JOS~ LUIZ MOREI· 
RA DE SOUZA e ALUIZIO ALVES; este acima qualificado c: 
aquele adiante qualificado; BEMOREIRA - CIA. NACIONAL. 
DE UTILIDADES, Sociedade Anônima, com sede à Av. N. S• de· 
Fãtima n9 22-A, Rio de Janeiro (RJ), CGC ........ , representad:t por 
seus Dirctores 'ENIO QUADROS MORETZSOHN e PAULO 
'AFFONSO VASCONCELLOS CARVALHO (qualificar); e, ainda, 
com a INTERVENI~NCIA: a) dos BANCOS ............... ; b) do casal 
.JOSa LUIZ MOREIRA DE SOUZA c sua mulh~r MARIA CAR
MEM MARTINS MOREIRA DE SOUZA, brasileiros, casado~. 
6anquciros, domiciliados c residentes na Av. Vieira Souto nY 258, a~. 
'302, nesta cidade, CPF n9 007.254.477 c Identidade n9 567.028 lff•" 
n9 1055.140 IFP, respectivamente, ambos representados neste a~<l 
,por seu bastante procurador FERNANDO LUlZ DE AL· 
BUQUERQUE LIMA, já acima qualificado, cuja outorga lhe roi 
dada· pelo cônjuge varão, através de instrumento público dt procura
•ção, lavrado no L v. 337,' fl. 16, no Cartório do 13~ Oficio de Nota~ 
desta cidade, em 15-7-76 e substabclccimcnto de mandato lavradu :,~ : 
fl. JS do Lv. 337, cm 15-7-76, do 139 Oficio de Notas desta cid:.(k. , 
pelo qual JOS~ LUIZ MOREIRA DE SOUZA subst:tbelcccu u 
FERNANDO LUIZ DE ALBUQUERQUE LIMA u outorga que :. 
lhe foi dada por sua esposa pelo instrumento de fl. 279, do L v. 3~'J, 
cm 22-4-76, do Cartório do 139 Oflcio de Notas desta cidade; c) dos 
Senhores ALUIZIO ALVES c RUY DE OLIVEIRA SANTOS, já 
qualificados no inicio da presente escritura, c respectivas esposas, I 
..................... c que manifestam sua concordância, todos esses 
INTERVENIENTES FIADORES que a este ato comparecem para 
prestação de fiança; os presentes, pessoas reconhecidas como :1s pr.) 
prias ·por mim, Tabelião, c pelas testemunhas abaixo. nomcaom. " 
assinadas, de cuja identidade c capacidade jurldica dou fi:, bem com•· 
de que da presente será enviada nota ao competente Registr<• d~: 
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Distribuicilo, na forma da lei. E, perante as testemunhas, por eles foi 
dito que acordaram o que se contém nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- Tendo cm vista a decisão do Con· 
selho Monetário Nacional, tomada em sua Sessão de 18-8-76, auto
rizando o Instituto Brasileiro do Café a fornecer à firma ALPHA
Café Solúvel S/ A a quota anual de café anteriormente destinada à 
CIA. INDUSTRIAI. DE CAF~ SOLúVEL DlNAMO. o IBC se 
obriga a fornecer à Compradora, durante um período de 12 (doze) 
meses, pelo preço mensal em vigor para as il)dústrias do ramo, na 
data de cada fornecimento, 204.000 (duzentos c quatro mil) sacàs de 
café cru, para entrega em 12·(dozc) quotas de 17.000 (dczcssetc mil) 
sacas de café, cada uma, respectivamente, mês a mês. 

CLÁUSULA SEGUNDA- O pagamento da importância cor
respondente a cada quota a ser entregue pelo IBC será feito à vista, 
admitindo-se, para o fornecimento das 3 (três) primeiras quotas men· 
sais de 17.000 sacas cada uma, que o pagamento seja feito através do 
resgate de 12 (doze) notas promissórias de emissão da COMPRA 
DORA, vencendo-se a primeira a 730 (setecentos c trinta) dias da 
data da assinatura deste contrato, e as demais cm igual dia dos meses 
subseqUentes, títulos esses que deverão ser entregues pelo/a ALPHA 
à Agência do Banco do Brasil S/ A em Petrópolis, Estado do Rio de 
Janeiro, contra recibo passado pelo Banco, que será encaminhado 
pela COMPRADORA ao IBC, a fim de que este autorize a entrega 
da quota de fornecimento de café. 

CLÁUSULA TERCEIRA- Observados os preços vigentes na 
data de entrega das três primeiras quotas, o valor global das mesmas 
não poderá ultrapassar de CrS 70.000.000,00 (setenta milhões de cru
zeiros), conforme decisão do Conselho Monetário Nacional; se 
ocorrer a hipótese, por ocasião do fornecimento da terceira quota, a 
importância correspondente ao seu preço, que exceder o limite esta
belecido, deverá ser paga à vista. 

CLÁUSULA QUARTA- Além da obrigação de resgatar nos 
vencimentos as notas promissórias de sua responsabilidade, a 
ALPHA assume, ainda, e em carãtcr especial, as seguintes obri
gacões: 

:IJ utilizar o café cru fornecido, exclusivamente na fabricação de 
cafí: solúvel, proibida expressamente a sua utilização no consumo· 
inlerno ou cm outros fins; 

b) apresentar trimestralmente relatório de sua atividade indus
lrial e situação económico-financeira. orestando, necessariamente, as 
seguintes informações: I - data, quantidade e valor do café rece
bido; 11 - quantidade e valor do café industrializado no trimestre 
anterior; III- quantidade e valor do café solúvel produzido, destino 
dad~ à produção, e aplicação do produto da venda: e IV- estoques 
de matéria-prima e de produto acabado: 

c) permitir que o I BC, ou o Banco do Brasil S.A., por pessoa 
credenciada, fiscalize, durante a vigência do contrato, com a freQUên
cia e da maneira que lhe convier, sua atividade industrial e situação 
económico-financeira; 

d) pagar ao Banco do Brasil S.A., por ocasião da entrega das 
notas promissórias correspondentes ao fornecimento. a comissão de 
0,5% (meio por cento) sobre o valor do mesmo, devida como remu
neração dos serviços do Banco pertinentes a este contrato, inclusive 
cobrança dos títulos. 

Cláusula Quinta - Para assegurar a satisfação das responsabi
lidades pecuniárias assumidas pela Compradora neste instrumento, 
os intervenientes fiadores, nomeados e qualificados no preâmbulo, 
dec,hmtm que se obrigam como fiadores, devedores solidários e prin
cipais pagadores das responsabilidades pecuniárias assumidas pela 
Compradora, renunciando todos eles ao beneficio de ordem e à facul
dade que lhes outorgam os artigos 1.500 e 1.503 do Código Civil e 
262 do Código Comercial. 

Cláusula Sexta - A falta de pagamento de qualquer das notas 
promissórias referidas na cláusula segunda, na data de seu venci
mento, ou o cJ(,;rumprimcnlo de qualquer nas ohriaacões assumiclas 
pcl:1 ALI'IIA, ou airHI:1, a ocorrcncia lle qualquer dos casos de an· 
1ccipaçào lc!!al do vencimento, propiciam fundamento para o IBC 

considerar vencido extraordinariamente o contrato, e exigir o total 
do débito existente, independentemente de aviso ou interpelação ju
dicial ou extrajudicial, débito esse que será sempre certo e líquido. 

Clásula Sétima - Se o IBC tiver que recorrer aos meios judi
ciais, ainda que em processo concordatário ou limcntar, para haver 
o pagamento de seu crédito, terá direito à pena convencional de 10% 
(dez por cento) do. que a ALPHA lhe dever, inclusive juros legais, 
desde que despachada a petição inicial, ou entregue em cartório a 
declaração.de crédito. 

Cláusula Oitava- O presente contrato só terá validade jurídica 
e produzirá os seus efeitos após o pagamento dos débitos que a Cia. 
Industrial de Café Solúvel Dínamo tem para com o IBC, nas impor
tâncias de CrS 865.685,52 (oitocentos e sessenta e cinco mil seiscen
tos e oitenta e cinco cruzeiros e· crnqUenta e dois centavos), dívida 
relativa a fornecimentos de cafés realizados pelo IBC àquela empre
sa, e CrS 33.270,20 (trinta e três mil duzentos e setenta cruzeiros e 
vinte centavos), provenientes de multas em autos de infração, tudo 
acrescido dos acessórios cabíveis. 

Cláusula Nona- O foro para dirimir quaisquer dúvidas e ques
tões decorrentes deste contrato é o do Rio de Janeiro, capital do Esta
do do mesmo nome, salvo, todavia, ao IBC optar pelo de Brasília, 
Distrito Federal. 

F. de como assim o disseram, etc. 

ATA DO CONSELHO MONETÁRIO 

À Brasilia, I 9 de agosto de 1976 
Sua :ienhoria o Senhor 
Doutor Jair Massari 
DD. Chefe do Gabinete do Presidente do 
Instituto Brasileiro do Café 

Senhor Chefe do Gabinete, 

Refiro-me ao voto CMN n9 231/76- ALPHA- Café Solúvel 
S.A. - pedido de fornecimento de 200.000 sacas de. café, anterior
mente destinadas à Cia. Industrial de Cafí: Solúvel Dínamo, anexo 
por cópia. 

2. A propósito, comunico a V. S• que o Conselho Monetário 
Nacional, em Sessão de 18-8-76, aprovou o mencionado voto, deci
dindo ainda que a fiança bancária de que trata o seu 219 parágrafo 
não poderá ser concedida por instituição financeira ligada, direta ou 
indiretamente, à ALPHA- Cafê Solúvel S.A. 

Valho-me do ensejo para reiterar a V. S• os protestos de minha 
elevada estima e consideração. Anelto - Alfredo Martins de 
Ollveln, Chefe do Gabinete. 

CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL 

Alpha- Café Solúvel S.A. 
Pedido de fornecimento de 200.000 sacas de café, 

anteriormente destinadas à Cia. Industrial de Cafê Solúvel 
Dínamo. 

Senhores Conselheiros. 
Em 19-11-74, o Conselho Monetário Nacional aprovou o "pla

no de assistência especial à indústria do cafê solúvel, para saneamen
to de passivo". 

De acordo com tal plano, o IBC forneceria às onze empresas do 
setor cafés crus dos estoques governamentais, em quotas fixadas pa
ra cada uma conforme normas então estabelecidas. 

No primeiro ano os fornecimentos seriam feitos em parcelas 
mensais, bimensais e trimestrais com carência de dois anos para liqui
dação, sem juros, e nos anos subseqUentes o café seria pago à vista. 

A Cia. Industrial de Café Solúvel Dínamo pleiteou, cm 12-12· 
74, a quota anual de 210.000 sacas a que faria jus dentro do esquema 
aprovado, estimando-se o valor, total do fornecimento, naquela épo
ca, em torno de CrS 70 milhões. 

O pedido entretanto, foi indeferido por falta de atendimento às 
condições exigíveis, relativamente à idoneidade dos dirigentes, garan
tias e capacidade de pagamento. 

,,_IIIRIIIIIIIIIImllllllllllllllllllllllllmiiiiiiiiiiiiiiiiiiRmonu.----.u .. .-.. n. .......................... ~•• 
ii ··-·--· =-
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Em situação de insolvência, com sérios problemas administrati· 
vos, ecolimicos e financeiros, veio a Dínamo a pedir c obter concor· 
data em junho de 1975, depois de haver, em maio do mesmo ano, 
paralisado sua atividade industrial. 

Foi nomeado comissário da concordata um dos maiores credo· 
res, o Banco lndeperidência-Decred de Investimentos S.A, integrante 
do grupo económico liderado pela União de Empresas Brasileiras 
S.A., da qual é presidente o Sr. José Luiz Moreira de Souza. 

Desde logo, referido grupo económico passou a promover enten
dimentos entre as partes interessadas, com vista a operar o parque 
industrial paralisado. 

Com base em autorizações do Juizado por onde corre o proces· 
so da concordata e em acordos feitos com credores que, em conjun
to, representam cerca de 80% dos débitos da Dínamo, aquele grupo 
económico decidiu constituir uma empresa nova, que, inicialmente 
arrendaria e, posteriormente, adquiriria o conjunto industrial da Dí
namo. 

A nova empresa foi constituída em 27-10-75, sob a razão social 
Alpha-Café Solúvel S.A., tendo como principal acionista a União de 
Empresas Brasileiras S.A., que, após adquirir o conjunto industrial 
em questão, incorporou-o à Alpha, para integralização de sua quota 
decapitai. 

A fim de operar em condições satisfatórias o conjunto indus
trial, que tem capacidade para trabalhar anualmente 320.000 sacas, 
pretende a Alpha lhe sejam fornecidas pelo IBC as 200.000 sacas de 
café correspondentes à quota a que faria jus a Dínamo, para paga
mento em condições semelhantes as inicialmente adotadas para as 
indústrias do ramo. 

O reinício de atividades da fábrica paralisada hã mais de ano é 
de interesse para o País, tanto mais que poderã contribuir para 
imediato aumento de nossas exportações. 

Parece-me, assim, que, uma vez comprovado junto ao IBC estar 
a Alpha na plena posse e domínio do citado parque fabril, poder-se
ia transferir à nova empresa a quota anual de 210.000 sacas antes 
destinada à Dínamo, para fornecimento nas condições atualmente 
em vigor, inclusive quanto à exigência de pagamento à vista. 

Quanto a fornecimentos para pagamento a prazo, na forma 
pleiteada. hã três aspectos a considerar: 

U primeiro diz respeito às garanuas reais oferecidas (o conjunto 
industrial que pertencia à Dínamo), estimadas em Cr$ 44,3 milhões 
em recente avaliação que o Banco do Brasil S.A., mandou fazer. a pe
dido do I BC, e que, portanto, náo representariam lastro suficiente 
pam as 200.000 sacas de café. 

Nos termos da decisão de 19-11-74, do Conselho Monetário, as 
operações feitas com as demais indústrias de solúvel tiveram garan
tias reais, inclusive caução de ações, ou fiança bancãria; a critério do 
IBC, conforme o aconselharam as particularidades de cada caso. 

Em relação à Alpna, tenao em v1sta parecer da Procuradoria 
Jurídica do IBC quanto à possibilidade de futuras contestações 

relacionadas ao processo de concordata da Dínamo, c por se ar~gurar 
lastro mais conveniente ante as peculiaridades . apontadas, seria 
preferível a fiança bancãria para o valor. total do fornecimento c, 
subsidiariamentc, a fiança dos principais dirigentes c dos principais 
acionistas da Alpha. . 

O segundo aspecto é que, nào tencto a Alpha passivo a sanear, 
nem aplicações de vulto programadas para novos investimentos, os 
recursos gerados pela industrialização e venda do café que obtivesse 
do IBC a prazo ficariam semjustificãvel aplicação especifica imcdia· 
~. . 

O terceiro, finalmente, é que, em face do tempo decorrido c dos 
sucessivos aumentos verificados no preço do café, aquelas 200.000 sa
cas que, em princípio de 1975, eram estimadas em cerca de CrS 70.mi
lhões, valem hoje CrS 240 milhões, ao preço unitãrio de CrS 1.200,00 
estabelecido, já em condições favorecidas, para vencta ao setor con
tra pagamento à vista. 

Tudo isto ponderado, proponho se autorize o IBC a: 

I - transferir à Alpha a quota anual de café antes destinada à 
Dínamo, pelo total de 204.000 sacas, a serem fornecidas em parcelas 
mensais de 17.000, para pagamento à vista, nas mesmas condições 
atualmente fixadas para as demais indústrias do setor; 

II - admitir que o fornecimento das três primeiras quotas 
mensais de 17.000 sacas seja feito para pagamento em 12 prestações 
mensais, sem juros, vencendo-se a primeira a 730 dias da data do con
trato -em condições semelhantes às anteriormente proporcionadas 
às demais empresas do ramo - observados os preços vigorantes na 
data da entrega e o limite global de Cr$ 70 milhões. Essas 51.000 sa· 
cas industrializadas e vendidas, proporcionariam à Alpha capital de 
giro bastante para pagar à vista os fornecimentos subseqUentes. 

Uma vez que a hipoteca oferecida não seria su11ciente para co· 
brir o valor da venda a prazo, e considerando que, segundo parecer 
da Procuradoria Jurídica do IBC, seria preferível sua substituição 
por fiança bancária, para cuja obtenção a empresa necessitará, por 
certo, ter seu património livre de ônus reais, a garantia da operação 
seria constituída por fiança bancãria idônea e, subsidíariamente, por 
fiança dos maiores acionistas e dos principais dirigentes da Alpha. 

Tendo em vista, finalmente, que a Dínamo, além de indústria de 
solúvel, operava também como torrefação e moagem de café para 
·consumo interno, respondendo junto ao IBC por multas no total de ' 
CrS 33.270,20, oriundas de autos de infração, e por dívidas relat1vaa; 
a cafés que o IBC lhe vendeu~ prazo em 1973 para ser torrado e moi-i 
do, dívidas essas objeto de composição - com base em autorizaçao 
de 4-2-74 do Conselho Monetãrio Nacional - pelo valor de Cri: 
865.685,52, até hoje sem amortização, qualquer fornecimento de i:ata· 
à Alpha, à vista ou a prazo, ficaria condicionado à prévia c integral li· 
quidação de tais responsabilidades, acrescidas dos acessónos cabí
veis. 

Em 2-8-76- Severo Fagundes Gomes. 

ATAS DAS COMISSOES 
COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mer.sagem n9 69, 
de 1976-CN, que submete à deliberação do Congresso Nacional 
o texto do Decreto-Lei n9 1.480, de 9 de setembro de 1976, que 
"declara de interesse da segurança nacional, nos termos do 
parágrafo único do art. 89 e art. 15, § 19, alfnea "B", da 
Constituição, os Municípios de Fronteira Rica, Mlrassol do 
Oeste, Eldorado e Mundo Novo, no Estado de Mato Grosso, e 
dá outras providências". 

I • REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALI7 \! · 
EM 24 DE SETEMBRO DE 197(• 

Às dezesseis horas do dia vinte c qu:tlrn "'' 
ano de mil novecentos c sctrnt:• ,. ,, .. :,, "" .•\11<-' 

presentes os Srs. Senadores Saldanha Derzi, Italívio Coelho, Luiz 
Cavalcante, Henrique de La Rocque, Virgílio Tãvora, Orestes 
Quércia, Lãzaro Barb'oza e Benjamim Farah e Deputados Sinval 
Boaventura, !talo Conti, Hélio Campos, Newton Barreira e Antônio 
Pontes, reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo e parr•· • ~;n. 
bre a Mensagem n9 69, de 1976-CN, que submete à delir 
Congresso Nacional o texto do Decreto-Lei n9 1.480, d•· 
bro de 1976, que "declara de interesse da Segurança · 
termos do par:'1grafo único do art. 89 e art. 15, § ! ... · 
····ll·.tit~<i,·:\,, ,, tv11111icirios de Fronteira Rica. ~li· :~ .• ·:. 

.. ,,,. ~ •' ···•. "" l~slado de M:<l•• ,:. ·•aras 

'I'I'''L'l't.'r, pn• 
'.' .,, ,. , !n:dr .. 1{l'ot· !'_; ... 

.. tilkmlu, Srs. 
'concelos Tl>rrcs e 
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D•:put;tuo:; Paulo· Studart,- Nunes Leal, Aldo Fagundcs,'.Waltcr de 
·' · Castro, Antônio Carlos c Florim Coutinhó: 

De acordo com que preceitua ó'-Regimento Comum, assume a · 
.:. Presidência, interinamente, o Sr. Senador Henrique de La Rocque, 
· que declara instalada a Comissão. . 
,. Em ob~diência a dispositivo regimental, o Sr. Presidente es· 

. '·•··:•;• ·'·'· "··' "'O•:eder n eleição do Presidente c do Vicc-Presidcnte. 
· ~·:dulns, o Sr. Presidente convida para funcionar 

··· · ·~··'-'~r. Deputado Antônio Pontes. 
:'•;içiio, verifica-se o seguinte resultado: 

; .... , '''!' '.'· ·:·.:1·;: Quí:rcin 
o o o ••• '-.'' •••••••• •••·••• •••••• 

. . . . .... ... . .. ... .. .. ..... ... . . .... 12 votos 
01 voto 

··.:Para Vlce-Presldente: · ,, .·: .. ' · .. :·.· :: .. . 
Senador Luiz Cavalcante ............................. 12 vôtos 

. Em branco ....... ;; ·..... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . Ol.voto 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice
Presidcntc, os Srs. Senadores Orestes Quércia e Luiz Cavalcante. 

Assumindo a Presidência o Sr. Senador Orestes Quércia agra
dece em nome do Sr. Senador Luiz Cavalcante c no seu próprio a 
honra com que foram distinguidos, designando o Sr, Deputado Hé· 
lio Campos para relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para 
constar, eu, Alfeu de Oliveira, Assistente de Comissão, lavrei a pre-. 
sente Ata que, lida c aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente, de· 
mais membros da Comissão e vai à publicação .. 
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MISA 

Presidente: 3•-Secretórlo: 

LID-NÇA DA AIINA 
IDAMAIOIIA 

Magalhaes Pinto IARENA-MGI Lourlval Baptista !ARENA-SEI 
Udtr 

· Petrónlo Porte lia 
Vice.Líderes 

I'·VIce-Presldente: 
Wilson Gonçalves IARENA-CEI 

4•-Secretdrlo: 

. · Eurico Rezende 
Jarbas Pa11a~lnho 

Jos4 LJndOIO 
Mattoslello· 

Oslrei T elxelra 
Lenolr Vargas IARENA-::,CI RuySanios 

Soldonho Derzl 
Vlrgllio T óvoro 29-VIce-Presldente: 

~njamlm Farah IMDB-~1 
LIDIIANCA DO MDI 

IDAMJNOIIA 

19-SecrlltÓrlo: Suplentes de SecretóriOS: Uder · 
Franco Montoro 

Vlce;Uderes 
Mauro Benevides 
Roberto Saturnino 

Itamar Franco 

. Dln~rte Mariz 1,4RENA-RNI 

29-Secretórlo: 
Morcos Freire IMDB-PEI 

Ruy Carneiro IMDB-PBI 
lenato FrancoiARENA-P.AI 

Alexandre Ccisto IARENA-MI\o 
Mendes Canole IARENA-MTI · Evàndro Carreira 

COMIUOU 

. Oiretor: Jos4 Soares de Ollveirp Filho 

l.or.nl,. Anexo 11- T 4rreo 
Telefones: 23-6~44 • 25-8505- Ràmals.193 e 257 

A) UmcO DI COMISIOa PIIMANIN'III 

Qlefe: Clc:!ddlo Olrlos Rodrigues COsta 

Local: Anexo 11- Térreo 

Telefone:2~8505- Roinals301e 313 

COMIIIlO DI AGIICUL1UIA -CCA) 
17Membrosl 

COMPOSI~O 

Presidente: Otestes Qu4rclo 

• Vlce-Presldente: Benedito Ftrrelro . , 

1. Vasconcelos Torres 
2. Paulo Guerro 

3. Benedito Ferreiro 
4. ltaiMo Coelho 
S. Mendes Canele 

I. Agenor Mario 
2. Omlll Querelo 

ARENA 

MDB 

.......... 
I. A;ltevlr teoi 
2. Otàlr.hcker 

3. Renata fi'OIICO 

I. AdalbertaSeno 
2. Amoral Pelxota 

ASs:sten~: Man:us Vlilicius Goulcir.t~ - Romaf7o6 

lleun""•• Quarta•·fitjlar,lls 10:3) horal. 
~,aeal: $1fa· Epltóafo P*O,..,:..·~ U - 'ROmal ~1..5 

COMJIIAO DI ASSUNTOS IIOIONAII- (CAl) 
17 Membros! 

COMPOSI~O 

Presidente: Cattete Pinheiro 
Vlce-Presidente: Agenor Maria 

ntutar•• 
1. Cattete Pinheiro 
2l Jos4 Gulomard 
3. T eot6nlo Vilela 

• -'· f!enato Franco 
5. JOI4 Estevat 

1. Agenor Maria 
2. · Evandro Carreiro. 

ARENA 

MDB 

S.lentea 

I. Saldanha Derzi 
2. Jos4 Sarnev 
l denea:tQ l'errelra 

I Evelósio Vieira 
2. Gllvan Rocha 

Assistente: l•da Ferreiro do Rochà- Romal312. 
Reuni~: :rerças-feiros,lls I ()di() horas. 
local: Sald "Epllóclo Peuoo" -Anexo 11- Ramal615. 

COMIISJO DI cONÍmupo I jUSTIÇA -(CCJ) 
~t, Menl6roi1 

COMPOSIÇÃO 

Preildenie: Accloly filho 
I'·VIce,-Pr"idente: Gusto~o Copanemó 

2'-VIce-Pràldente: Paulo Br0110rd 

.......... 
1. Accloly Filho 
2. Jos' S«néy 
3. Jos4 Uncloso 
.4. Helvfdto Nunes 
· S. ltollvlo Coelho 
6.. Eurrco Rezende 
7. GusJavo Capanema 
8. Hlltor DloJ 
9. Henriaue de La Rocque 

I. J)ln:eu Cardoso 
· 2. ~III Chova 

3. Nelton Cameiro 
4. Paulo BrOisord 

MDB 

I. Maltas lello 
.2. Otto Lehmann 
3. Petrónlo Portella 
~. Renata franco 
5. Oalres.Teixelra 

I. Fron~Montoro 
2. Mciuro llenevldes 

Alllstente: Maria Helena Bueno Branullo- Ramol305. 
leuniOU: Quarlos'leiroJ,lll IOdiO h9101 
Lacol: Sala ."Odvts llevllocquau - Anexo 11 ;;...,Ramal623. 
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CÓMISSAO DO DISTIITO PIDIIAL- (CDP) 
111 Membros) 

ntularea 

r.. Helvídio Nunes 

2. Eurico Rezende 
I 

3. Renato Franco 

4. Osires Teixeirr 

5. Saldanha Derzi 

6. Heitor Dias 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Heitor Dias 

Vice-Presldente: Adalberto Seno 

Suplente• 
ARENA 

I. Augusto Franco 

2. lulz Cavalcante 

3. José llndoso 

-4. Virgílio T óvora 

·1. Henrique de la Rocque 

S. Otoir Becker 

MDB 
I. Adalberto Sena 1. Evr .·· l íorrelrm 
2. Lázaro Barboza 2. Nelson Ccirnelro 
3. Ruy Carneiro 

Assistente: Ronoldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306. 
Reuni6es: Quintas-feiras, às 9:00 horas. 

Local~ Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621 e 716. 

COMISSAO.DIICONOMIA- (CI) 
111 Membros! 

ntularea 

I. Milton Cabral 

2. Vasconcelos Torres 

3. Jessé Freire 

4. luiz Cavalcante 

5. Arnon de Mello 

6. Jorbos Passarinho 

7. Paulo Guerra 

8. Renato franco 

I. Franco Montoro 

2. Orestes Quércla 

3. Roberto Saturnlno 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Milton Cabral 

Vice-Presidente: Renato Franco 

Suplente• 
ARENA 

1. Benedito ferreiro 

2. Augusto Franco 

3. Ruy Santos 

4. Cattete Pinheiro 

5. Helvídio Nunes 

MDB. 

1. AgenorMorlo 

2. Amoral Peixoto 

Assistente: Daniel Reis de Souza- Romal675. 

Reuni6es: Quartas-feiras, às 10:00 horas. 

·Local: Solo "fpitó.c:io Pessoa''- Anexa 11- Rama16.15. 

COMISSAO DIIDUCACAO I CULTUIA- (CIC) 
ISMer!Jbros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Torso Outro 

Vlc:e-Presidente: Henrloue de lo Rocque 

ntularet Suplente• 
ARENA 

I. Tarso Outra lornon de Mello 
2. Gustavo Capanema 2. HeMdio Nunes 
3. Joilo Colmon 3. Joié Sarney 
4. Henrique de lo Rocque ~· Ruy Santos 

5. Mendes C!lnale 
6. Otta lehmann MDB 
1'. Evelósio Vieira 1. Franco Montoro 
2. Paulo Brossard 2. Itamar Franco 
3. Adalbe!1o Seno 

Assistente: Clelde Maria B. F. Cruz- Rama159B. 

keURIÓ":t: \.a~UinfOS•f81u,.., "I lv:\1\llhJ~o.u 

Local: Sala "Clóvis Bevilécqua"- Anexo 11 - Ramal623. 

COMISSlO DIPINANÇAI- CC!P) 
117 Membros! 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Amoral Peixoto 

Vice-Presidente: T ~ot6nlo Vilela 

ntulare• 

1. ~oldanha Oerzi 

2. Benedito Ferreira 

3. Alexandre Costa 

-4. Fausto Castelo-Branco 

5. Jessé Fleire 

6. Virgílio T óvora 

·7. Mattos Leao 

B. Tarso Outra 

9. Henrique de la Rocque 

lO.· Helvídlo Nunes 

·11. Teot6nlo Vilela 

12. Auy Santos 

1. Amoral Peixoto 

2. leite Chaves 

3. Mauro Benevldes 

·4, Roberto Saturnlno 

5. Ruy Carneiro 

ARENA 

MDB 

1. Daniel Krieger 

2. José GuiOf!!!Jrd 

3. Jósé Samey 
4. Heitor Dias 

5, CciHete Pinheiro 

6. Oslres T eixelro 

l. Donton Joblm 
2.. Dirceu Cardoso 

3. Eveldslo VIeira 

A.ssistente: Marcus Vlnlclus Goulart Gonzaga - ·ltamo1303. 

Reunl6es: Quinto•-feiras. às 10•30 hora1 

Local: Sala "Ruv Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621 e 716. 
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COMISSlO DI LIGISLAÇlO SOCIAL- (CLS) 
17 Membros! 

Titular•• 

1. Mendes Conote 
2. Domício Gondlm 
3. Jorbas Passarinho 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Nelson Carneiro 
Vlce-Presidente: Jessé Freire 

Suplente• 
ARENA 

1. Virgílio T dv.qro 
2. Eurico Rezende 
3. Accloly Filho 

4. Henrique de la Rocque 
5. Jessé Freire 

MDB 
1. Franco Montara 1. Lâlaro Barboza 

2. Nelson Carneiro 2. Ruy Carneiro 

Assistente: Daniel Reis de Souza - Ramal 675 
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas. 
local: Sala "Clóvis Bevilocquo"- Anexo 11- Romol623. 

COMI55l0 DI MINAS IINIRGIA- (CMI) 
17 Membros! 

Titulare• 

1. Milton Cabral 
2 • .6irnon de Mello 
3. luiz Cavalcante 
4. Domício Gondim 
5. João Calmon 

I. Dirceu Cardoso 
2. Itamar Franco 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Joc3o Calmon 
Vice.Presidente: 'comício Gondlm 

Suplente• 
ARENA 

I. Paulo Gue"a 
2. José Gulomard 
3. Virgílio Tdvora 

MDB 
I. Gilvan Rocha 
2. leite Chaves 

Assistente: Ronordo Pacheco de Oliveira~ Ramal306. 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:30 horas. 
local: Sala "Epitácio Pessoa"- Anexo 11- Rama1615. 

Titular•• 

1, José lindoso 
2. Renato Franco 
3. Otto Lehmann 

I. Danton Joblm 
2. Orestes Quércla 

COMISSlO DI RIDAÇlO (CR) 
15 Membros! 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Danton Jobim 
Vice-Presidente: Renato Franco 

ARENA 

MDB 

Suplente• 

I, Vlrgfllo Távora 
2. Mendes Conote 

I, Dirceu Cardoso 

Assistente: Maria Carmen Castro Souza - Ramal134. 
Reuniões: Quartas·leiras, às 11,00 horas. 
Local, Sala "Clóvis Bevilacqua"- Anexo 11- Rarnal623. 

COM.SSlO DI RILAÇOIS'IXniiOIIS- (CII) 
115 M~mbrosl 

I . 
COMPOSIÇÃO 

Presidente: Daniel Krieger 
19, Vice-Presidente: l~iz Viana 

29. Vice-Presidente: Virgílio Távora 

I. Daniel Krieger 
2. luiz Viana 
3. Virgílio Távora 
4, Jessé Freir6 
5. Arnon de Mello 
6. Petrónio Portella 
7. Saldanha Derzi 
8. José Sorney 
9, João Colmon 

10. Augusto francc 

I. Donton Jobim 
2. Gilvon Rocha 
3. Itamar franco 
4. leite Ooves 
5. Mauro Benevides 

Suplente• · 

ARENA 

1. Accioly filho 
2. José lindoso 
3. Cattete Pinheiro 
4. Fausto Castelo-Bronco 
5. Mendes Conote 
6. Helvidlo Nunes 

MDB 

I. Nelson Carneiro 
2. Paulo Brossard 
3. Roberto Saturnino 

Assistente: C6ndido Hipperll- Rama1676. 
Reunic3esr Quartos-letras, às 10:30 horas. 
local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621e716. 

Titulare a 

COMISSlO DI SAUDI- (CS) 
17Membrosl 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Fausto Castelo-Bronco 
Vice-Presidente: Gilvan Rocha 

Suplente• 

ARENA 

I. Fausto Castelo· Bronco 1, Saldanha Derzi 
2. Mendes Conote 2. Cattete Pinheiro 

3. Ruy Santos 
4. Otair Becker 
5. Altevir leal 

I, Adalberto Sena 
2. Gilvan Rocha 

MDB 

1, Evandro Carreira 
2. Ruy Carneiro 

Assistente, L&da Ferreira da Rocha- Ramal312. 
Reuniões: Quintas-feiras, às11r00 horas. 
loca Ir Sala "Epitácio Pessoa"·- Anexo 11- Romol615. 

• ..... •.! -· . 
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·coMissAO DI SIGUIANÇA NACIONAL- (CSN) 
17 Membrosl 

COMPOSIÇÃO 
Pr"o<lente: José Gulomard 

-·vlce-Presidente: Vasconcelos Torr~s 

Titularei Suplente a 
ARENA 

I. Luiz Cavalcante I. Jarbas Passarinho 
2. José Lindoso 2. Henrique de La Rocque 
3. Virgílio T c!vora 3. ·Alexandre Costa 
4. Josll Guiomard 
S. Vasconcelos Torres . 

I. Amoral Peixoto 
2. Adalberto Sena 

MDB 
I. Agenor Maria 
2. Orestes Quércia 

Assistente: L6da Ferreira da Rocha- Ramal31'2. 
~euniOes: Quartas-feiras, ils 11:30 horas. 
LÕcal: Sala "Clóvis. Bevilacqua"- Anexo 11- Ramal 623. 

COMISSAO DI SDVIÇO PIJILICO CIVIL- (CSPC) 
17 Membros! 

Titularei 

1. Augusta franco 
'2. Otto Lehmann 
3. Heitor Dias 
<1. Accloly Filho 
5. luiz Viana 

I. Itamar Franco 
2. Lázaro Barboza 

COMPOSIÇÃO 
Presidente: Lázaro Barboza 

Vice·Presidente: Otto Lehmann 

ARENA 
Suplente• 

1. Mattor Le~o 
2. Gustavo Copanema 
3. Alexandre Costa 

MDB 
I. Danton Jobim 
2. Mauro Benevides 

Assistente: Sonia Andrade Peixoto - Ramal 307 
1!tiuni0es: Quintas-feiras, às 10:00 horas. 
Local. Sala Epitócio Pessoa - Anexo 11 - Ramal 615 

COMISSAO DI TRANSPORTES, COMUNICAÇOIS 
I O IRAS PIJILICAS- (CT) 

17 Membros! 
COMPOSIÇÃO 

Presidente: Alexandre Costa 
Vice·Presidente: Luiz Cavalcante 

Titular•• Suplente• 
ARENA 

1. Ale.xandre Casta 1. Qtto LehmanQ 
2. Luiz Cavalcante 2. Mendes C:anale 
3. Benedito Ferreira 3. T eot6nlo VIlela 
4. José Esteves 
S. Paulo Guerra 

MDB 
I. Evandro Carreira 1. Lázaro Barboza 
2. Evelásia Vieira 2. Roberto Saturnino 

·A«istente: Claudio Carlos R. Costa- Ramal 301 
Reuniões: Qumtas·teiras, às 11:00 horas. 
Local: Sala Rui Barbosa- Anexo 11- Ramal621 

I) SIRVIÇO DI COMISSOIS MISTAS, ISPICIAIS 
I DIINQUIRITO 

Coml116ea Tempor6rlaa 

Chefe: Ruth de Souza Castro. 
Local: Anexo 11- Térreo. 
Telefone: :25-8505- Ramal 303 
11 ComissOes Temporárias para Projetas do Congresso Nacional, 
21 ComissOes Temporários para Apreciação de Vetos. 
31 ComissOes Especiais e de Inquérito, e 
41 Comissão Mista do Projeto de Lei Orçamentária lart. 90 do Regimento 
Comuml. 

Assistentes de Comissões: Haroldo Pereira Fernandes - Ramal 67<11 
Alfeu de Oliveira- 674; Clelde Maria B.F. Cruz- RamaiS98; Mauro Lopes 
de Só- Ramal310 

SB!I.lllO Pl!lll!R.U 

SUBSliCIIII'UI!:U. lll! COIIISSOES 

SEIIVIÇO lll! COIIISSOJ!s PBI!lWIE!Il:ES 

BOIWI TEI!Çl 

l0100 C,.\, R, 

HORAS QUAH:rA . 
c.c.J. 

10100 

C,E, 

c.a.B. 

10130 

C,A, 

ll100 c.a. 

11130 c.s.n. 

HO!!lRIO D.IS REUIIIOBS DAS COIIISSOES PEJ!IIANBNTBS DO SJ!IIADO l'l!t~ 

PARA O ANO DE 1976 

S. •A L A ASSISTENTE HORAS Qt!INTA s A L AS 

BPIT.tCIO PESSOA 
LP:DA 09:00 c.D.P'. 

IIDY IIARilOSA 

l!amal • 615 llamai• - 621 • 7l6' 

B A L A s ·ASSISTENTE C.B.C 
CLOVIS BBVIUCQUA 

10:00 
Romal. - 623 

CLOVIS IIEVIUCQUA liA RIA c.s.l'.c. El'ITACIO PESSOA 
llama1-~. HELENA Ramal - 615 

Bl'IT.lCIO PESSOA C,P', IIUY BARSOSA 

Ramal - 615 
DANIEL 

llamaio - 621 .e 716 10:30 

IIDY BARIIOSA 
Cl!IDIDO C.II,E, El'ITACIO PESSOA 

Romail - 621 I 716 Ramal - 615 

El'ITACIO PESSOA IIARCUS C,L,S, CLClVIS BBVIL.lCQUA 
Ramal - 615 VINICI:JS Romal - 623 

CLOVIS BBVIUCQUA liA RIA ll:OO c.s. 
EPITlCIO PESSOA 

Ramal - 623 CARJIEII Ramal - 615 

CLCIVIS IIEVILACQUA LP:DA C,T, IIUY BARBOSA 

Ramal - 623 Ramaio • 621 e716 

-----------------·---------· 

ASSISTENTE 

RONALIIO 

CLBilll! 

SONIA 

IIARCUS 

VINICIUS 

RONALDO 

DAIII&L 

LP: DA 

CL.lUDIO . 

COSTA 
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ANO XXXI- N9J22 QUINTA-FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 1976 BRASILIA- DF 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO'-----------

l-ATA DA 170• SESSÃO, EM 29 DE SETEMBRO DE 
1976 

!.l-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Comunicação da Presidência 

- Arquivàmento do Projeto de Lei do Senado n9 102/76, do 
Sr. Senador Itamar Franco, que altera o art. 49 da Lei n9 4.375, 
de 17 de agosto de 1964 - Lei do Serviço Militar - por ter 
recebidó parecer contrârio, quanto ao mérito. da Comissão a que 
roi distribuído. 

1.2.2- Leitura' de projetos 

Projeto de Lei do Senado n9 248/76, do Sr. Senador Nelson 
Carneiro, que proíbe a pesca da baleia no mar territorial 
brasileiro. 

Projeto de Lei do Senado n9 249/76, de autoria do Sr. 
Senador Nelson Carneiro, que introduz modificação ao§ 19 do 
art. 461 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

1.2.3 - Requerimento 

N9 508/76,do Sr. Senador Gustavo Capanema, solicitando 
que o Projeto de Lei do Senado n9 162/76 tenha tramitação con
junta com o Projeto de Lei da Câmara n9 74/16. 

1.2.4- Comunicações da 'Liderança da ARENA no Senado 
Jo'cdcral 

- De substituição de membros em Comissão Mista do Con
gresso Nacional. 

1.2.5 - mscursos do Expediente 

SENADOR LUIZ CAVALCANTE- Considerações sobre 
a importância do zoneamcnto do cultivo do caf'é. 

SENADOR AGENOR MARIA -Necessidade da constru
ção de estradas vicinais no Estado do Paraná, destinadas h 

equacionar a problemática do escoamento da produção agrícola 
daqude Estado. Preconizando medidas do Governo Federal de 
amparo ao agricultor brasileiro. 

SENADOR FRANCO MONTORO --:-.,Encaminhando, à 
Mesa, requerimento solicitando a transcrição, nos Anais do Sena
do Federal, do discurso prorerido pelo General Rodrigo Octâvio 
Jordão Ramos no Superior Tribunal Militar, por ocasião da 
despedida do Ministro Jurandyr Bizarria Mamede. 

1.2.6- Requerimentos 

N9 509 f76, de autoria dos Srs. Senadores José de Magalhães 
Pinto e Gustavo Capanema, de homenagens de pesar pelo fale
cimento do Proressor Paulo Camilo de Oliveira Pena. A provado. 

I N9 510/76, de autoria do Sr. Senador Mauro Benevides, 
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do 
relatório divulgado pelo Bispo de Nova lguaçu, Dom Adriano 
Hipólito, em torno do atentado terrorista de que foi vítima no' 
dia 22 de setembro, bem como da nota distribuída a respeito pela 
Conrerêncià Nacional dos Bispos do Brasil. 

N9 511 f76, de autoria do Sr. Senador Franco Montoro, 
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do 
discurso pronunciado pelo Exm9 Sr. General-de-Exêrcito Rodri
go Octâvio Jordão Ramos, pqr ocasião da despedidá do Ministro 
General-de-Exército Jurandyr de Bizarria Mamede, do Superior 
Tribunal Militar, no dia 27 de setembro de 1976. 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Requerimento n9 456/76, do Sr. Senador Lourival Baptis
ta, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do 
discurso prorerido pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da 
República, General Ernesto Geisel, em Tóquio, no dia 1.6 de 
setembro de 1976.Aprovado. 

·-Requerimento n9 457/76, do Sr. Senador Lourival Baptis
ta, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, dos 
discursos proreridos pelo Imperador Hiroito c pelo Presidente da 
República Federativa do Brasil, General Ernesto GeiseJ; no dia 
i 6 de setembro de 1.976. A ornvado. 

- Requedmento n9 490/76, do Sr. Senador Gustavo 
Capanema, solicitando tenham tramitação em conjunto os Proje
tes de Lei do Senado n9s 41, 61, 130 e 210/76, que introduzem 
alterações no Decreto-Lei n9 389, de 26 de dezembro de 1968, que 
dispõe sobre a verificação judicial de insalubridade e periculo
sidadc.A provado. 
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-Projeto de Lei do Senado n9 181/75, do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que estende o disposto no§ 29 do art. 38 da Lei 
n~ 3.H07, de 26 de agosto de 1960, com a redação que lhe deu a 
Lei n9 5.H90, de 8 de junho de I Q73, e dá outras providências. 
Rejeitado. Ao Arquivo. 

-Projeto de Lei do Senado n9 201/75, do Sr. Senador 
Orestes Quércia, que dispõe sobre inclusão da disciplina "Prín.ci
pios de Segurança do Trabalho", no currículo dos cursos de.29 
Grau. Rejeitado, após usar da palavra no encaminhamento de 
sua votação o Sr. Senador Leite Chaves. Ao Arquivo. 

- Projeto de Lei do Senado n9 25/76, do Sr. Senador Nel
son Carneiro, que dispõe sobre a contribuição previdenciária 
devida pelos municípios ao Instituto Nacional de Previdência 
Social. (Apreciação preliminar da constitucionalidade.) Rejeita
do. Ao Arquivo. 

-Projeto de Lei da Câmara n9 57/76 (n9 2.380-B/76, na ori
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que dis
põe sobre medidas de prevenção e repressão ao tráfico ilícito e 
uso indevido de substâncias entorpecentes ou determinem depen
dência física ou psíquica, e dá outras providências. Votaçio 
adiada, por falta de quorum, após usarem da palavra no 
encaminhamento de sua votação os Srs. Si:na.dores Franco Mon
tara e Petrônio Portella. 

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR FRANCO MONTORO - Moção aprovada 
p,ela Câmàra Municipal de São José dos Campos-SP, no senti
do do restabelecimento ~a autonomia daquele. Município. 

SENADOR LEITE CHIWE§_- Solução definitiva para o 
- trabalhador rural, denominado "bóia-fria" 

SENADOR LOUR!VAL BAPTISTA- Resultados alcan
çados ou a serem alcançados pelo Banco do Br~il. sob a 
Presidência do Sr. Ângelo Calmon de Sá. 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Extensão do paga
mento de adicionais sobre adicionais aos funcionários federais, 
tendo em vista a concessão desse benefício aos funcionários 
ati vos e inativos do Estado de São Paulo. , · 

SENADOR VASCONCELOS TORRES- Transcurso do 
109 aniversário de fundação da Cidade de Deus, da Região 
Administrativa de Jacarepaguâ-RJ. Reivindicações dos mora
dores daquele núcleo habitacional. 

SENADOR MAURO BENEVIDES - Realização, em 
Fortale-La, do IV Congresso Brasileiro de Agências de Viagens. 

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓ
XIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOES 
ANTERIORES 

- Do Sr. Senador Franco Momoro, proferido na Sessão de 
9-9-76. 

-Do Sr. SenHtinr Marcos Freire, proferido na Sessão de 
28-9-76. 

3- CONSULTORIA JURIDICA 

- P11recer n9 51, de 1976. 

4- MESA DIRETORA 

5- LIDERES E VICE-LIEDERES DE PARTIDOS 

6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN
TES 

ATA DA l70•-~ESSÃO, EM 29 DE SETEMBRO DE 1976 
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura 

PRESID~NCIA DOS SRS. MAGALHÃES PINTO E BENJAMIM FARAH 

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

Adalberto Sena- Altevir Leal - Cattete Pinheiro - Henrique 
de La Rocque - Fausto Castelo-Branco - Helvídio Nunes -
Mauro Benevides - Wílson Gonçalves - Agenor Maria - Domí
cio Gondim - Ruy Carneiro - Marcos Freire - Paulo Guerra -
Luiz Cavalcante - Lourival Baptista - Heitor Dias - Ruy Santos 
- Benjamim Farah - Danton Jobim - Nelson Carneiro - Gusta
vo Capanema - Magalhães Pinto - Franco Montara - Otto 
Lehmann - Lâzaro Barboza - Italívio Coelho - Saldanha Derzi 
-Leite Chaves- .1::velásio Vieira- Daniel Krieger. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número 
·regimental, declaro aberta a Sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - A Presid.ência. 
comunica que, nos termos do art. 278 do Regimento Interno, 
determinou o arquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 102, de 
1976, do Sr. Senador Itamar Franco, que altera o artigo 49 da Lei n9 
4.375, de 17 de agosto de 1964 - Lei do Serviço Militar, por ter 
recebido parecer contrário, quanto ao rill:rit-o.,..~a Comissão a que foi 
distribuído. --------~-

0 SR. J>RESII>ENTE (Magalhães Pinto) - Sob; a mes11, 
projetas de lei que serão lidos pelo Sr. 19-Secretârio. · 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N9248, DE 1976 

Proíbe a pesca da baleia no mar territori11l brasileiro. 

O Congresso Nacional decreta: : 
Art. 19 Fica proibida a pesca de qualquer das espécies de baleia, 

dentro dos limites do mar territorial brasileiro. 
Art. 29 Os responsáveis pela infração d<! disposto no artigo 

anterior terão suas matrículas ou licenças cassadas definitivamente. 
Art. 39 O Poder Executivo regulamentará esta lei dentro de 90 

(noventa) dias contados da sua oublicacão. 
Art. 4Y Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. 
Art. 5Y Revogam-se as disposições em contrário. 

J ustificacão 

A pesca eu caça indiscriminadas têm levado à extinção espécies 
inteiras de animais e peixes que viviam em nosso planeta. 

Sobretudo nos últimos tempos, com o desenvolvimento de 
urtel'atos e equipamentos sofisticados, destinados a essa prática 
predadora, tudo somado à poluiçilo da atmosfera e das âguas, aquele 

·processo criminoso toma velocidade e vulto. 
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Urge, portanto, que se tolha a sanha assassina dos humanos 
contra os animais, para que sejam preservadas as poucas espécies 
ainda existentes, mas.em vias de sucumbência, como é o caso das 
indefesas baleias. 

Esse mamífero aquático, o maior animal do mundo, é 
perseguido e abatido impiedosamente, até mesmo na época do ano 
em que procuram as nossas costas para se reproduzirem. 

Pensamos que é nosso dever dar abrigo seguro aos cetáceos, cm 
nosso mar territorial. Pelo· menos aqui, na costa americana do 
Atlântico sul, a exemplo do Uruguai e da Argentina, protejamos essa 
espécie animal c evitemos que desaparecia. 

Esse compassivo propósito ·norteou a iniciativa que, agora, 
estamos submetendo à apreciação dos eminentes pares. 

·sala das Sessões, 29 de setembro de 1976. -Nelson Carneiro. 
I Às Comissões de Constituição e Justiça e de Agricultura.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 249, DE 1976 

Introduz modiflcaçio ao § 19 do art. 461 da Consolldaçio 
das Leis do Trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. !9 O § !9 do art. 461 da Consolidação das Leis do Traba· 
lho, aprovada pelo Decreto-Lei n9 5.452, de !9 de maio de 1943, pas
sa a vigorar com a seguinte redação: 

"§ !9 Trabalho de igual valor, para os fins deste Capítu
lo, será o que for feito com igual produtividade· e com a mes-
ma.p.etfeição--t:écrrica-. .!' --~----------:::p-· 

Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Jusdflcaçio 

O problema de equiparação salarial, disciplinado pelo art. 461 
da Consolidação das Leis do Trabalho, 'é d'os mais· complexos e 
controvertidos, menos em razão de possível obscuridade do texto 
legal, do que em face das inumeráveis hipóteses ocorrentes, na prá
tica as quais especialmente em face da circunstância probatória, vêm 
ensejanáo_ farta e controvertida jurisprudência dos tribunais traba· 
lhistas. 

Este aspecto da questão, isto é, a produção de provas e a exigên· 
cia de que a diferença de tempo de serviço não seja superior a dois 
anos, para efeito de conceituar-se o que seja trabalho igual, tem acar· 
retado enormes dificuldades, não somente para o julgador da lide 
posta à sua apreciação, mas também porque enseja uma grande injus
tiça para com muitos trabalhadores, na medida em que vincula e con· 
ceitua trabalho de igual valor, como sendo aquele em que a diferença 
de tempo de serviço não for superior a dois anos, fato, a nosso ver, 
por si só-injusto, pois a equiparação salarial deve ser feita sempre que 
haja identidade de função e igualmente de trabalho em relação ao 
seu valor, independente de tempo, como, aliás, está fixado no 
caput, do artigo 461, da Consolidação das Leis do Trabalho, já ci· 
tado. 

'Esta nossa proposição, pois, tem toda razão de ser, na medida 
em que procura fixar o critério da equiparação salarial ao binómio 
ptodutividade-perfcição técnica, pois são, cfetivamente, estes dois 
aspectos do problema que devem ser levados em conta, à vista do fa· 
to de que, como sabemos, desde que o trabalhador desempenhe fun
ção igual, trabalho igual, com a mesma produtividade c perfeição téc· 
nica, está completo o ciclo da chamada equiparação salarial, tenha 
ele muito ou pouco tempo de atividade, pois o que deve importar c· 
aproveitar para a melhor adequação da controvérsia, deve ser, tão
somente estes requisitos acima alinhados. 

O conceito de trabalho igual que ora estamos oferecendo, 
através desta proposição, doutra parte, vem de encontro a antiga 
reivindicação dos industriârios brasileiros,. os quais têm sido-muito 

j/ 

prejudicados, sobretudo se considerarmos que:, o dispositivo lega, 
constante do§ 19 do art. 461 da CLT, ora vigente, se constitui numa. ·- · 
espécie .de.desestímulo ao profissional propriamente dito, hoje tão 
necessário e tão falado, até como uma das metas principais do 
Governo atual, 

Não temos dúvida de que a modificação se impõe como suge
rida, por se constituir em providência das mais salutares, seja para o 
profissional, seja fiara a Justiça do Trabalho, hoje deveras sobrecar
regada com causas desta espécie. 

Sala das Sessões, em 29 de setembro de 1976.- Nelson Carneiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N9 5.452, DE 19 DE MAIO DE 1943 

Aprova a Consolldaçio das Leis do Trabalho. 

••••••••••••••••••••••••• o ................ ••••••• ••••••••••• 

Art. 461. Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual 
valor, prestado ao mesmo empregador, na mesma localidade, corres
ponderá igual salário, sem distinção de sexo, nacionalidade ou idade. 

§ J9 Trabalho de igual valor, para os fins deste Capítulo, será o 
que for feito com igual produtividade e com a mesma perfeição 
técnica, entre pessoas cuja diferença de tempo_de serviço não for su
perior a dois anos. 

•••••••••••••••••••••••• o ••••••• •••••••• •• 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação So
- ---..:cial.j.- . ---

------ ---- ' ·-·~ O SR. PRESIDENTE""(Magalhães Pinto)- Os projetes serão 
publicados e remetidos às Comissõe;cQm"Petentes. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pclo Sr. J9-Secretário. 

~lido o seguinte 
REQUERIMENTO N9 508, DE 1976 

Nos termos do art. 282 do Regimento Interno, requeiro qlle o 
Projeto de Lei do Senado n9 162/76, tenha tramitação conjunta com 
o Projeto de Lei da Câmara n9 14/16. 

Sala das Sessões, em 29 de setembro de 1976. -Gustavo Ca
panema,-J9,Yice-Presidente, no exercício da PresidênCia da Comissão 
de Constituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- O requerimento li· 
do será ·publicado e incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
disposto no art. 279, II, c, do Regimento Interno. 

SobrJ! a mesa, comunicações que vão ser lidas pelo Sr. 19-
Secretário. 

São lidas as seguintes: 

Do Líder da ARENA 
Ao Excelentíssimo Senhor 
Senador Magalhães Pinto 

Em 29 de setembro de 1976. 

DD. Presidente do Senado Federal. 
Senhor Presidente: 
Nos termos do§ (9 do art. 10 do Regimento Comum do.Con

gresso Nacional, tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, pa
ra os devidos. fins, que esta Liderança' deliberou propor a substi· 
tuição do nobre Senhor Senador Renato Franco, pelo nobre Se· 
nhor Senador ltalívio Coelho, na Comissão Mista do Congresso Na
cional que dará parecer sobre o texto do, Decreto-Lei n9 1.475, de 18 
de agosto de 1976 (que "altera o art. 58 da Lei n9 5.025, de 'lO de ju
nho de 1966, que dispõe sobre o intercâmbio comercial com o ex
terior." 
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Aproveito a oportunidade para renovar os protestos ela mais 
alta estima e distinta consideração.- Petrônlo Portella, Líder. 

Do Líder da ARENA 
Ao Excelentíssimo Senhor 
Senador Magalhães Pinto 
DD. Presidente do Senado Federal. 

Senhor Presidente: 

Em 29 de setembro de 1976 

Nos termos do§ )9 do art. 10 do Regimento Comum do Con· 
gresso Nacional, tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, pa
ra os devidos fins, que esta Liderança deliberou propor a substitui
ção do nobre Senhor Senador Jessé Freire, pelo nobre Senhor Se· 
nador Helvídio Nunes, na Comissão Mista do Congresso Nacional 
que darã parecer sobre o texto do Decreto-Lei n9 1.475, de 18 de 
agosto de 1976 (que "altera o art. 58 da Lei n9 5.025, de 10 de junho 
de 1966, que dispõe sobre o intercâmbio comercial com o exterior".) 

A proveito a oportunidade para renovar os protestos da mais 
alta estima e distinta consideração.- Petrônio Portella, Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Serão feitas as 
substituições solicitadas. 

Hã oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Luiz Cavalcante, por 

cessão. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL. Pronuncia o 
seguinte discurso)..:: Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ainda a três meses do fim do ano, definidos estão os três 
produtos que mais divisas produzirão para o País nq ~orrente ano. 

Em primeiro lugar, a soja, aliãs bicampeã. A soja, que no ano 
passado p~oduziu um bilhão e trezentos milhões de dólares, este ano 
se alçará acima do patamar dos dois bilhões de dólares. E: a primeira 
vez que um produto brasileiro romperá a barreira dos dois bilhões de 
dólares. · 

Em segundo lugar, o café, terceiro classificado no ano passado, 
com novecentos e trinta milhões de dólares. No ano corrente, o café 
alcançará a marca de um bilhão e meio de dólares, seguramente. 

Em terceiro lugar, o minério de ferro, que em 1975 ficou em 
~ovecentos milhões de dólares, facilmente sobrepassarã a casa do 
bilhão de dólares, no corrente ano. 

O açúcar, campeão de 1974, com um bilhão e duzentos e 
sessenta milhões de dólares, e que foi vice-campeão no ano passado, 
com 970 milhões de dólares, este ano, se muito alcançar, chegará aos 
250 milhões de dólares. 

O açúcar, o principal produto do meu Estado, como também do 
eminente Senador Paulo Guerra, vai-se contentar, desta vez, com um 
modestíssimo l09ou )J9Jugar. 

O Sr. Paulo Guerra (ARENA - PE) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. LUIZ CA VAI,.CANTE (ARENA - AL) - Com muito 
prazer. 

O Sr. Paulo Guerra (ARENA - PE) - Eu queria 
cumprimentar V. Ex• pela oportunidade do discurso, e dizer, 
também, que, em matéria de p~l:ireza, os produtores de açúcar do 
Nordeste, os fornecedores de 'cana e os operários irão ocupar o )9 
lugar este ano. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA - AL) - Uma 
observação muito justa, muita lúcida, Senador Paulo Guerra, com a 
qual concordo perfeitamente. 

Quanto ao cat'í:, se as geadas de julho do ano passado se 
constituíram numa desgraça para os cafeicultores, desgraça maior 
elas foram para os consumidores, porque fizeram com que o café, de 
uma tacada só, dobrasse de preço, quase chegando a CrS 50,00 por 
quilo. 

A safra de cat'í:, no Brasil, sempre pairou acima dos 20 milhões 
de sacas; no entanto, a de 1976/1977, que está sendo colhida, ficará 
em torno de 6 milhões e 400 mil sacas, segundo recente estimativa do 
IBC. 

Para bem avaliar-se a queda da produção, recordemos que, no 
ano passado, o Estado do Paraná produziu II milhões e 706 niil 
sacas, enquanto a safra de 1976ÍI977 está estimada em zero sacas. 

São Paulo, que produziu 7 milhões de sacas o ano passado, este 
dno produzi rã apenas 2 milhões e I 00 mil sacas. 

Em parcial compensação, Minas Gerais, que em 1975 ficou em 2 
milhões de sacas, alcançará agora a marca de 3 milhões de sacas. E 
iambém.,o Estado do Espírito Santo deverá alcançar 1,5 milhões de 
sacas, contra pouco mais de I milhão do ano passado. 

Essa discrepância entre os quatro referidos Estados bem mostra 
a necessidade de zoneamento no cultivo do café, circunstância essa 
que não deverá passar despercebida à clarividência do eminente 
Presidente do IBC, Dr. Camilo Calazans. 

A propósito desse zoneamento, recordamos o que disse o 
suplemento agrícola de O Estado de S. Paulo, de 10 de agosto do ano 
passado: 

Finalmente, Minas Gerais, especialmente a Região Sul, 
surge como grande produtor, em face de boas condições 
gerais, idênticas as da Mogiana. Mas o que é realmente 
importante é que se examinam as condições de cada gleba 
para a cultura do café, fazendo-se prevalecer o bom senso, 
pois, a melhor solução para o problema da geada é não 
plantã-lo em ãreas sujeitas ao fenômeno. 

J nteira razão assiste ao editorialista do Suplemento do 
"Estadão", pois, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é demasiado injusto 
penalizada seja a bolsa do consumidor nacional, a fim de compensar 
prejuízos causados a cafeicultores pelas freqUentes geadas, ou, mai! 
explicitamente, compensá-los pela teimosia do cultivo em regiões 
onde o fenômeno ocorre ano sim ano não, e quase sempre com 
devastadora intensidade. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadores. 
(Muito bem! Palma~.)· 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Ruy Santos. (Pausa.) 

O SR. RUY SANTOS (.:\RENA- BA)- Sr. Presidente, de 
sisto da palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- S. Ex• desiste da 
palavra. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Marcos Freire. (Pausa.) 
S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra o nobre Senador Dirceu Cardoso. (Pausa.) 
S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Agenor Maria. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

O pronunciamento que vou fazer, na tarde ele hOJe, considero ele 
suma importância para o interesse nacional. Poderia até prorrogar 
esse pronunciamento, mas fiquei verdadeiramente emocionado e 
entusiasmado com o que vi no Paraná, participando da Comissão de 
Finanças desta Casa, que visitou aquele Estado, nos últimos três dias. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, vi, no Paraná, uma produção 
extraordinária, com um elenco de produtividade em quase todos os 
setores. O trigo, o milho, a soja, o café, com a produção duplicando
se de ano para ano, em termos de milhões de toneladas. Terra fértil e 
um povo realmente cioso para produzir, para trabalhar e para pro
gredir. 

Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o que me traz 'à tribuna é 
dar conhecimento à Casa, à Nação e ao Governo, que o Paraná, 
infelizmente, com todo aquele conjunto de produção, com toda aque
la terra fabulosa e fecunda, que só Deus poderia conceder àquele 
Estado, está prejudicado, porque não hã possibilidade de se es
coarem aqueles produtos, em termos económicos. Falta uma infra
estrutura àquele Estado. 

Assisti, Sr. Presidente e Srs. Senadores, junto com os membros 
da Comissão de Finanças, a uma exposição do Secretário de Trans-
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portes do Paraná. Nessa exposição, S. Ex• dava conhecimento à Co
missão de Finanças das dificuldades que a sua Secretaria estâ enfren
tando naquele Estado. ~ preciso fazer as estradas vicinais, encargo 
esse dos prefeitos, para, através delas, promover-se o escoamento das 
fazendas para a sede dos municípios. 

O Sr. Mauro Benevldes (MDB- CE)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Com o maior 
prazer. 

O Sr. Mauro Benevldes"(MDB-CE)-Nobre Senador Age
nor Maria, integrei, igualmente, com V. Ex•, a Comissão de Finan
ças do Senado que se deslocou ao Estado do Paraná, a fim de fazer a 
constatação de obras rodoviárias que ali estão sendo realizadas, para 
as quais o Senado concedeu autorização, num montante de 50 
milhões de dólares, nos termos da Resolução n9 62, que disciplina a 
concessão de pedidos dessa natureza. Lá, realmente, foi-nos dado 
constatar o extraordinário progresso que atravessa aquela Unidade 
federativa, e também recolher um dado de muita significação para a 
aferição do 11 Plano Nacional de Desenvolvimento. V. Ex• estava 
presente à exposição do Secretário de Transportes, Dr. Osires· 
Guimarães, e viu S. Ex• fazer um retrospecto em torno das estradas 
alimentadoras, com a exposição de quadros estatísticos a respeito de 
uma avaliação feita pelo Estado daquelas metas do PND, rela
cionadas com o Estado do Paraná. Verificamos que longe estão. essas 
metas de ser cumpridas por parte do Governo Federal. Em relação 
ao setor ferroviário, por exemplo, V. Ex• e todos os Srs. Senadores 
viram, pela exposição do Secretário, que dos 850 km previstos no 11 
PND, decorridos estes dois anos, apenas 102 km foram construídos, 
o que significa dizer que dentro dessas medidas restritivas que o 
Governo yai p!ir em prática, a partir de agora, talvez nem a metade 
das metas possa ser alcançada naquele Estado. Pelo que nos foi dado 
observar, V. Ex• há de chegar à constatação de que é indispensável 
ao Senado Federal estruturar-se para promover a apuração e a ava
liação dessas metas estabelecidas pelos programas do Governo. Real
mente, do Paraná, ao lado do seu eKcelente desenvolvimento, 
trouKemos a certeza da necessidade de o Senado, para cumprir os en
cargos constitucionais, se aparelhar para fazer a avaliação desses pro
gramas, dessas metas governamentais. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Muito obrigado, 
Senador Mauro Benevides. 

Lendo nos jornais que o Governo vai restringir o mais possível 
as suas despesas em todo o setor público e vendo a riqueza do Para
ná, fiquei preocupado. Min-ha presença nesta tribuna tem um signi
fi:ado todo especial: focalizar o grande problem'a hoje do mundo, 
na~ só do. Brasil: a produção, e nós temos condições ~e prôduzir, e 
mu1to, especialmente no Estado do Paraná. Mais eu me pergunto 
perguntando ao Senado: Como podemos produzir se não temos uma 
infra-estrutura que possa condicionar o escoamento daquela produ
cão a níveis económicos? Como poderemos desenvolver a agricultura 
no Paraná, no Estado de Mato Grosso que realmente tem de es·coar a 
sua produção através do corredor comercial daquela área, se as estra
das estão paradas e outras sequer foram projetadas? E todos nós.re
conhecemos que somente o conseguiremos se desenvol~ermos a agri· 
c1,1ltura nacional. 

O Sr. Paulo Guerra (ARENA - PE) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN)- Com o maior pra
zer, Senador Paulo Guerra. 

O Sr. Paulo Guerra (ARENA - PE) - Ouço V. Ex• sempre 
com muito prazer e muita atenção, mas nesta hora em que V. EK' 
fala do excesso de produção sem drenagem no Estado do Paraná, 
acho que V. Ex• deveria fazer um apelo ao Ministro da Agricultura, 
que i: o principal responsável pela produção; pelo menos S. Ex• 
assim se expre>sa, afirmando que toda essa produção resulta do seu 
esforço, do seu trabalho à frente desse importante Ministério. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Muito obrigado, 
nobre Senador Paulo Guerra. Este meu pronunciamento tem como 
finalidade despertar o interesse do Poder EKecutivo, fazendo com 
q~e se vol~e yara a zona rural. O problema não é só produzir, mas 
cnar cond1çoes para um escoamento económico, porque em certas 
áreas o frete pago é superior ao preço de custo da mercadoria trans
por_tada. Um quilo de milho, muitas vezes, custa, para o produtor, 
mu1to menos do que o frete pago por ele para ser transportado ao 
porto. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Pois não, nobre 
Senador. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ)- Da mesma maneira tive 
~ honr~ de ~ntegrar a Comissão do Senado que visitou o Paraná 'para 
ver a s1tuacao das suas estradas, por solicitação do Governo daquele 
Estado e, como bem acentuou o nobre ·senador Mauro Benevides 
exercitar a nossa função fiscalizadora, porque se fornecer as verba~ 
pre~is~mos saber como vão ser aplicadas. Na verdade, o pedido é 
mUlto JUsto. Há muitos anos, pelos idos de 1972, ocupei esta tribuna 
e fiz o meu apelo ao Governo, no sentido de que dirigisse suas vistas. 
par~ o Paraná. Visitando Londrina e suas imediações, pude avaliar 
as dificuldades a que estão expostos, sobretudo em épocas de chuva, 
quando as suas estradas tornam-se intransitáveis ao tráfego de 
veículos, impedindo conseqUentemente, o escoamento das safras. 
Um povo tão laborioso que já emprega uma técnica realmente atua
lizada, um povo que se esforça em favor da produção, comoveu-me 
com o seu apelo. Fiquei, também, impressionado com as más estra
das de que dispõe e que, muitas vezes, como disse, na época da chuva 
tornam-se intransitáveis ao tráfego de veículos. Ontem, visitei com a 
Comissão de Finanças algumas cidades, dentre outras as de Palatina 
e Toledo. Vi aquele enorme tapete verde-amarelo, bem amarelo, 
qu~se Io~ro na época da colheita, da plantação de trigo. Isso nos 
annn_a, da-nos certa confiança não só naquele povo, mas também no 
B_rasll. Não _POdemos viver unicamente de ufanismo. Temos que 
VIVer de realidade. Basta dizer que nessas duas cidades caiu uma 
geada e prejudicou muito a região. Em Palatina, por exemplo, 
esperava-se colher neste ano, 2 milhões e SOO mil sacas de trigo que 
ficaram reduzidas a apenas um milhão. Veja V. EK•· o prejuízo da 
safra de trigo daquela localidade. Então, nós que não damos um 
seguro a esse povo, não o assistimos devidamente, vamos negar-lhe 
verba para as estradas? V. Ex• tem toda razão. Acho que o Senado 
teve uma iniciativa digna quando foi ao encontro desses lavradores 
dessa população do Estado do Paraná, para dar merecida assistênci~ 
a quem muito tem dado ao Brasil. · 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Muito obrigado, 
nobre Senador Benjamim Farah. 

O Secretário de Transportes chegou a afirmar na sua palestra 
que em determinadas áreas do Paraná, no período invernoso, às 
vezes dois ou três meses, ficam as estradas completamente impraticá
veis ao tráfego e o produtor, sem ter onde guardar o fruto de seu 
trabalho, de transportá-lo. 

Eu me perguntaria, perguntando ao Senado: se o Governo não 
se voltar para o interior do País, se o Governo não procurar estimu
lar a agricultura, criando, realmente, uma infra-estrutura que pos
sibilite o escoamento da produção, como poderemos ter uma 
agricultura desenvolvida e economicamente emancipada neste País? 

Se faltasse produção, se faltassem meios de produzir, podería
mos, realmente, protelar, procrastinar. Mas estamos precisando da 
produção e eles têm todas as condições de duplicar, triplicar esta 
produção; não está havendo uma produção muito maior porque 
falta, da parte do Governo, da parte do Ministério dos Transportes, 
os recursos para criar està infra-estrutura que é , obrigação do 
Governo central. 

O Governo estadual procura o Ministério dos Transportes e não 
estâ encontrando o apoio financeiro de que precisa para criar essa 
infra-estrutura. 
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O Sr. Helvidlo Nunes (ARENA - PI) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Com o maior 
prazer. 

O Sr. Helvidlo Nunes (ARENA - PI) - Compreenao, 
perfeitamente, as críticas que V. Ex• está endereçando ao Governo, 
embora não as justifique, sobretudo porque V. Ex• toma como exem
plo o Estado do Paraná, que visitamos há poucos dias. Se V, Ex• se 
der ao trabalho de examinar o mapa rodoviário do Paraná, verificará 
que aquela Unidade tem uma malha rodoviária importante, não digo 
perfeita mas, posso dizer, a esta altura suficiente. Na minha opinião, 
V. Ex• está esquecido de que as condições do Paraná são inteiramen
te diferentes das condições da nossa região, do nosso Nordeste. No 
Nordeste, a malha rodoviária compreende não apenas as estradas 
asfaltadas, mas também aquelas de terra e revestidas com cascalho, 
piçarra, e permitem um trânsito, como diz o caboclo nordestino, "de 
seca e de verde". No Paraná não, as condições especiais da terra não 
permitem que as estradas não asfaltadas recebam um tráfego 
permanente a qualquer época do ano. Esta, a primeira observação 
que desejaria ficasse intercalada no discurso de V, Ex•. Então, se a 
malha rodoviária federal existe, se por outro lado, o Governo esta
dual está trabalhando, e os municípios dispõem também de recursos 
para construção dàs estradas, que denominamos de alimentação, as 
nossas conhecidas estradas vicinais, V. Ex• há de convir que hoje o 
Estado do Paraná tem uma malha rodoviária que atende, não duran
te todo ano, às suas necessidades. Gostaria também de deixar fixado· 
ainda é que está ocorrendo, não apenas em determinada região do 
Paraná, mas no Estado inteiro, isto é, uma verdadeira explosão no 
campo agrícola. Se, por um lado, não existem recursos para atender 
a essas explosões que se verificam naquele Estado, observa-se um 
interesse permanente do Governo Feder.al, um interesse diuturno do 
Governo estadual e das próprias Prefeituras. As arrecadações 
municipais contrariamente ao que ocorre co~ as nossas, lá do 
Nordeste, podem suportar, com sobras, o dispêndio para atender 
àquelas necessidades mais urgentes do povo. Gostaria imensamente 
que V. Ex•, no desenvolvimento do seu discurso, levasse em 
consideração os fatores que acabo de referir neste aparte. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Pois não, nobre 
Senador Helvídio Nunes. Eu, que não conhecia o Paraná, tive o 
cuidado de perguntar ao Secretário de Transportes- e V. Ex• estava 
presente e viu -se o transporte daquela grande produção, através 
das estradas vicinais, da fazenda até a sede do município e deste até o 
porto de embarque, propiciava ao agricultor, ao produtor, um frete 
economicamente viável. 

O Sr. Helvidio Nunes (ARENA- PI)- Concede V. Ex• outra 
intervenção rápida? (Assentimento do orador.) Permita V. Ex• 
que a comparação seja grosseira; lá no Nordeste, nunca pergun
tamos a macaco se ele quer banana. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Senador Helvídio, 
fui ao Paran(• pm 1. vc:r, c~1nhecer e sentir os seus problemas. E 
ninguém mclho;· do ~ue o Secretário de Transportes e o Secretário da 
Agric~Jtura para apon!á-los. 

Respondendo a V. Ex• eu diria, dizendo ao Senado, como o fei 
o Secretário de Transportes, que encareceria demasiadamente a pro
dução. O milho e a soja na fazenda tinham preços bem melhores do 
que nos Estados Unidos da América, mas quando sobrecarregava 
aquela produção do ânus, do frete, que é altamente oneroso, então 
passaríamos a ter um produto muito mais caro do que o produzido 
na grande nação do Norte. 

Minha preocupação, já que temos possibilidade de desenvolver 
essa produção, i: baratear-lhe os custos, porque não adianta produzir 
muito se deficitariamente. 

Não adianta estimular o agricultor para produzir mais soja, 
mais milho, se essa soja e esse milho, por falta de uma infra-es
trutura, vão encarecer na mão desse produtor. E já que o Governo 
não subsidia aqueles produtos, poderá ele perder dinheiro com o seu 
labor? 

Esta, a minha preocupação, Sr. Presidente, Srs. Senadores, por
que o problema do agricultor é produzir, e a responsabilidade do 
Governo, de criar condições para escoamento daquela produção. E o 
escoamento daquela produção, realmente, não vem sendo feito 
economicamente, porque o agricultor além do ônus de uma lavoura 
altamente onerosa, representados pela incidência dos 17% sobre
carregando-lhe a matéria-prima ainda tem a onerar-lhe o produto, o 
frete. 

Lembro-me de um agricultor de Mato Grosso, do Estado do. 
Senqdor Saldanha Derzi, que me dizia: Paguei de frete, por uma 
bolsa ue arroz, muito mais dinheiro do que recebi pelo arroz. 

Vejam V. Ex•s. o. grande problema deste Pais. Ele vendeu o 
arroz e mais de 50% do resultado daquela comercialização ficaram 
na mão do dono do caminhão. Ele levou o ano todo a preparar, a 
cuidar de sua lavoura, a colher e mais da metade do valor da venda 
ficou na mão do dono do caminhão que tão-somente lhe transportou 
o produto de seu esforço. Aí aquele paradoxo, aí a grande distorção: 
o homem levar um ano para produzir uma bolsa de arroz e mais de 
50% do valor dessa bolsa de arroz serem pagos simplesmente para o 
seu transporte aos centros consumidores. 

Dentro desta realidade, não podemos desenvolver a agricultura 
brasileira; dentro desta realidade, não podemos motivar o homem, 
que vive na roça para que produza com satisfação. 

Este, o grande problema; esta, a minha preocupação. Minha 
crítica não é dirigida ao Governo, porque não estou criticando, 
apenas citando fatos colhidos quando da palestra do Secretário de 
Transportes. Não digo que este Governo seja o responsável. 
Responsáveis são todos os Governos, mas precisamos cuidar da 
agricultura, no sentido de dar ao lavrador que vive no campo as pos
sibilidades de produzir e de economicamente se sair bem desse seu 
árduo trabalho, de ,ganhar dinheiro com a sua produção, porque, 
infelizmente, o que vem acontecendo é o seguinte: o agricultor deixa 
de ganhar dinheiro, porque é onerado com frete exorbitante por fal
ta, justamente, de estradas, e o nosso Governo se obriga, muitas 
vezes, a subsidiar a exportação para podermos ter condições de 
competir no comércio internacional com outros países. 

No fim, vamos produzir deficitariamente, para o indivíduo que 
produziu e, deficitariamente para a Nação que foi obrigada a esti
mular, a subsidiar aquela exportação. 

O Sr. Evelásio Vieira (MDB - SC) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Com o maior pra
zer, Senador Evelásio Vieira. 

O Sr. Evelásio Vieira (MDB - SC) - Para buscar o equilíbrio 
na balança comercial com manufaturados e semimanufaturados, o 
Brasil não tem condições a médio prazo. Só tem condições através 
do aumento da sua produção agrícola. Entretanto, o Governo Fe
deral não tem encarado, realmente, a agropecuária brasileira com a 
devida atenção. E V. Ex• tem razão. O sistema de comercialização, 
neste País, para os produtos da agropecuária, é profundamente defi
ciente. Nós perdemos até 40% de safras agrícolas anualmente, por 
falta de uma infra-estrutura que dê o suporte à comercialização neste 
País. Só de milho, no Brasil, perdemos 30%. Isso porque faltam estra
das vicinais, estradas alimentadoras, faltam armazéns, faltam silos, 
faltam portos aparelhados. V, Ex• lembrou bem: a nossa soja pro
duzida na fazenda tem um preço de custo inferior à soja americana, 
mas na hora do embarque no navio o seu preço é superior. Os depósi
tos de soja no Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul são 
feitos inclusive, em igrejas, em escolas, em salões, porque não 
existem armazéns, não existem silos, não existem estradas vicinais 
nem no Paraná nem em Santa Catarina. E a maioria dos Estados bra
sileiros, talvez à exceção de São Paulo, não tem condições de fazeres
sas estradas. São Governos que constantemente estão apelando para 
recursos do Governo Federal. E agora mesmo o Governo está di
minuindo seus investimentos nas vias de transporte neste País. Diga
se ainda que o Governo criou incentivos para exportar manufatura
dos e semimanufaturados. Mas acontece que os Governos de Esta
do não estão cumnrindo as suas tarefas. São dezenas de empresas de 
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Santa Catarina que têm altos créditos a receber do Governo do Esta
do e não estão recebendo, a exemplo do que acontece na região nor
destina. Com efeito, às críticas de V. Ex•., as suas apreensões são 
justas e merecem o nosso aplauso. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Senador Evelásio 
Vieira, fico muito grato pelo aparte e pelo subsídio que V. Ex• traz 
ao meu pronunciamento. · 

O milho é vendido em determinadas regiões deste País à razão 
de CrS 0,50 o quilo, CrS 30,00 a bolsa de milho, quando chega ao 
porto de em bar que só dá para exportar na base dos CrS 120,00 ou 
seja a CrS 2,00, o quilo, quatro vezes mais o custo, o dinheiro que re
cebeu o lavrador. Por quê? Eu me pergunto e pergunto ao Senado Fe
deral e ao Governo. O lavrador levou um ano preparando a terra, a 
estrutura da propriedade, pagando impostos, mantendo a proprieda
de para produzir e só encontrou CrS 0,50, mas a produção quando 
no porto para ser exportada por menos de CrS 2,00 ao quilo dá pre
juízo. Como fica este País? O produtor teve prejuízo porque vendeu 
a CrS 0,50 e a Nação vai ter prejuízo porque não dá para vender o 
milho por quanto ele chegou ao porto à razão de CrS 2,00. O 
indivíduo perde, porque não recebeu o preço justo por falta de estra
das, por falta de máquinas colhedeiras, por falta da infra-estrutura; 
perde a Nação, porque foi obrigada a subsidiar o exportador, para 
dar oport.unidade, realmente, de poder vender no exterior, 
competindo cóm os outros países do Universo. 

O Sr. Evelásio Vieira (MDB - SC) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Com muito prazer, 
Senador Evelásio Vieira. 

O Sr. Evelásio Vieira (MDB- SC)- Entre preferir estradas 
nas áreas que têm produção para ser escoada, o Governo Federal, 
nos últimos anos, tem preferido construir a Perimctral Norte, Pan
amcricana, Estrada da madeira, Transamazônica, preferindo ofere
cer pistas para desfiles de índios. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN)- Não estou fazendo 
um discurso de criticar, o meu pronunciamento é alertar as autorida
des. Eu invoco o testemunho do próprio Senador Saldanha Derzi, de 
Mato Grosso. Em algumas áreas daquele Estado, que é um Estado 
fabuloso, poderá ser futuro o celeiro deste País, em algumas áreas o 
produtor é obrigado a vender a sua produção pelo menor preço que 
ela irá custar em frete para levar para a máquina. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Com muito prazer, 
Senador Ruy Santos. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Não posso aceitar, sem 
uma palavra, o aparte do meu eminente colega Evelásio Vieira. A 
Transamazônica não é uma estrada para passeios de índios. ~ uma 
estrada da maior importância, dentro do projeto de integração 
nacional. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - A minha preo
cupação não é com o que está feito; a minha preocupação é com o 
que se precisa fazer. O que está feito, está feito; agora, o que precisa
mos fazer, é criar um elenco de prioridades para, dentro deste elenco 
de prioridades, fazermos e fazermos mesmo, aquilo que necessitamos 
fazer. A agricultura responde por 67% na nossa balança comercial. 

O Sr. Saldanha Derzl (ARENA - MT)- Permite V. Ex• um 
apart~~.': · 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - ~ essa agricultura 
sem estrutura, e essa agricultura quase ainda rudimentar, empírica 
em algumas regiões, que responde por 67% na nossa balança comer
cial. Aí, eu me perguntaria, perguntando ao Senado, se o Governo se 
voltasse para o campo e, objetivamente, criasse essa infra-estrutura, 
estimulasse o agricultor, ajudasse a agricultura, se a agricultura na
cional poderia, realmente, responder, não com 67%, mas com 100%, 
Sr. Presidente c Srs. Senadores? 

Conheço Mato Grosso e conheci ontem o Paraná. E respondo: 
nós somos um povo diferente de todos os povos do mundo. O nosso 
povo quer trabalhar, mas eu conheço tantos agricultores que, tra
balhando e produzindo, não têm como exportar os seus produtos, 
comercializar a sua matéria-prima. Eu considero que este País é emi
nentemente agrícola, pois, voltando-se para a'indústria, temos que 
pensar em indústria a .longo prazo, porque, só a longo prazo é que 
poderemos competir no mercado internacional, com países como os 
Estados Unidos, como a Alemanha, ou o Japão. A salvação deste 
País está ria agricultura. A nossa independência econômica repousa 
na agricultura, e, a nossa própria independência política está no 
campo. 

O Sr. Saldanha Derzi (ARENA- MT)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN)- Com o maior pra
zer, nobre Senador Saldanha Derzi. 

O Sr. Saldanha Derzi (ARENA - MT) - Nobre Senador Age
nor Maria, eu me congratulo com V. Ex• - V. Ex• está fazendo um 
discurso sério, naturalmente clamando p~r soluções de problemas 
que angustiam os homens da produção, neste País. Realmente, neces
sita o homem do campo um amparo real, mais efetivo, mais dinâmi
co de todos os poderes: municipal, estadual e federal. No Estado de 
Mato Grosso, felizmente, os Governos do Estado- todos os Go
vernos - têm se preocupado, especialmente, com as zonas de produ
ção. Foram construídos, já, em Mato Grosso, mais de quatro mil e 
oitocentos quilômetros de estradas vicinais, com o amparo do Gover
no, do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem e do 
BNDE, através de empréstimos para que o Governo do Estado pos
sa, realmente, fazer estradas transitáveis para os homens que traba
lham e produzem, no Estado de Mato Grosso. Realmente, é um Es
tado de extensão continental; não pode o Governo atender a todas as 
regiões, que aparecem como que um vulcão de desenvolvimento, de 
progresso e de produção. Mas, os Governos de Mato Grosso têm es
tado atentos com o· sistema de amparar os homens que produzem, co
mo nós vimos no Estado do Paraná onde, realmente,· é extraordi
nário o esforço do Governo para a construção de estràdas, para a 
produção no seu Estado, a ponto de ter estradas asfaltadas, estradas 
puramente do compromisso do Governo Federal, que são as BRs do 
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. O País é grande, 
o esforço do Governo, também, tem sido grande, mas não podemos 
dar uma solução de .imediato de todos os problemas que afligem, es
pecialmente, nas zonas da produção. Mas, admiro muito e não é a 
primeira vez que o nobre e ilustre Senador, meu amigo, Evelâsio 
Vieira, aproveita-se de todos os discursos para dar uma borboleteada 
atacando o Governo. S. Ex• se preocupa muito com essa parte de, 
em qualquer discurso de crítica, dar sua borboleteada, atacando e 
responsabilizando o Governo por todos os erros desta Nação. Diz 
S. Ex• que se está construindo estradas para os índios. Vamos lem
brar historicamente que houve, até, um candidato à Presidência da 
República que atacou a estrada Belém-Brasília como "estrada de 
onças". Está aí o resultado: essa estrada realmente de integração na
cional que, hoje, é responsável pelo grande desenvolvimento em 
torno de sua área. Muito grato a V. Ex• 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Muito obrigado, 
Senador Saldanha Derzi. 

O Sr. Eveláslo Vieira (MDB- SC)- Permite um aparte, nobre 
Senador? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Com o maior pra
zer, Senador Evelâsio Vieira. 

O Sr. Eveláslo Vieira (MDB- SC)- As minhas críticas em re
lação ao sistema de vias de transporte no Brasil- parece-me- têm 
sido sensatas, ponderadas. Tenho criticado, por exemplo, a preferên
cia que, nos últimos anos, tem sido concedida para rodovias na 
Amazônia, onde não temos produção para escoar, em detrimento de 
áreas que têm produção. Não tem sentido, por exemplo, se construir 
a Perimctral Norte na noresta amazônica ... 
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O Sr. Saldanha Derzl (AREN"A- MT)- ~porque S. "Ex• não 
C6lnhece os motivos por que o Pais é õbrigadó a construir a Perime
.tral Norte e, lamentavelmente, numa Sessão pública não podemos re-
velã-los, nobre Senador. · 

O Sr. Eveláslo VIeira (MDB - SC) - ·Um dos motivos, 
talvez o Senador Saldanha Derzi não queira dizer~ mas eu vou dizer, 
são as pressões das multin11cionais, interessadas em vender máquinas 
e equipamentos para a construção das rodovias; das empresas que 
exploram a venda do petróleo e querem mais rodoviarismo, para 
vender mais gasolina, mais combustível, em detrimento do Sul. Por 
exemplo: por que ao invés de construirmos a Perimetral Norte não 
concluímos a Rodovia Cuiabâ.,....Portà Velho-Acre, que é de maior 
i'mportância? Rondônia, produzindo, precisa escoar a sua produção, 
que carece de uma rodovia para o Centro-Sul, que é o grande centro· 
consumidor. Não é só isso. O Governo não tem tido capacidade no 
controle da sua produção agropecuâria. Um exemplo: vendemos, ex
portamos a soja e estamos recomprando a soja vendida para o exte
rior. Em razão disso o preco do óleo-combustível estâ aumentando 
na praça. Em trinta dias, dois aumentos. Vai agora para quase II cru
zeiros. São essas as razões por que nós levantamos as nossas críticas, 
no sentido de chamar a atenção do Governo para corrigir os erros 
que vem praticando, em detrimento do desenvolvimento nacional. 

O Sr. Saldanha Derzi (ARENA- MT)- Permite V. Ex• con
' cluir o meu aparte? 

O Sr. Paulo Guerra (ARENA- PE) -·Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Senador Saldanha 
Derzi, vou permitir que V. Ex• conclua seu aparte. 

O Sr. Saldanha Derzl (ARENA - MT) - Muito obri
gado a V. Ex• pela atenção. A Cuiabâ-Santarém estâ na prioridade 
número I, e jã foram abertas concorrências para asfaltar essa estra
da. O Governo . estâ atento. Realmente, ele não tem condições de 
atender a todas as regiões necessitadas, com a intensidade do 
progresso, do desenvolvimento desta Nação. Faço um apelo ao pa
triotismo, ao bom senso do Senador Evelâsio Vieira, para que exa
mine com critério e com patriotismo a construção da Perimetral 
Norte, que não é de interesse - e nem este Governo se deixaria 
envolver por interesses de multinacionais - este Governo, o Pre
sidente da República é um dos homens mais patriotas, mais ho
nestos, mais capazes desta República. Não podemos admitir que 
S. Ex• o Senador Evelâsici Vieira faça uma acusação dessa natureza a 
um Governo sério, que realmente estâ procurando atender às neces
sidades de nosso País. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN) - Ouço, agora, o Se
nador Paulo Guerra. 

O Sr. Paulo Guerra (ARENA- PE)- Eminente Senador Age
nor Maria, V. Ex• usa um artificio; V. Ex• narra os fatos, como 
membro do MDB, e diz que não estâ criticando. Mas se V. Ex• se 
detivesse ao número de quilómetros construídos até 1964 e o número 
de quilómetros construídos durante estes três períodos dos Governos 
da Revolução, verificaria que o Governo não estâ omisso, como tam
bém não estã omisso no setor da produção agropecuâria. Como 
V. Ex•, temos autoridade, aqui, para dizer que nenhum Governo se 
preocupou mais com o setor primârio, no Brasil, do que os Governos 
da Revolução. V. Ex• sabe perfeitamente disso e eu não vou ensinar 

·o "bê-a-bã" a V. Ex• Agora o que hã é o seguinte: é que nós, polí
ticos, somos parecidos com o treinador de time de futebol: p.or 
melhor que o time jogue, mais defeito a gente aponta e exige que ele 
jogue melhor na próxima vez. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Senador Paulo 
Guerra, a minha preocupação, que forneceu a oportunidade da 
minha presença nesta tribuna, foi trazida a mim através do 
depoimento feito, em p~lestra, pelo Secretário dos Transportes do 
Estado do Paraná, que chegou a afirmar a todos nós da Comissão, 
que o Ministério dos Transportes, encarregado das estradas, não 

quer nem conversa - palavras textuais do Secretário dos. Transpor
tes do Estado do Paranã. O que tememos é que o corte de verbas, 
feito com o intuito de permitir a queda da inflação para 15%, venha 
prejud~car o escoamento da produção no futuro. Quanto ao aspecto 
da agricultura, posso afirmar a V. Ex• o seguinte: veja V. Ex•. por 
exemplo, os produtos nobres atualmente existentes no Pais, como o 
café, a soja e o açúcar; são três produtos que representam talvez mai~ 
de 40% dos 67%.que representam a agric1,1ltura em nossas exporta
ções., São três produtos bãsicos e nobres: café, açúcar c soja. 
Dependemos de quem, pelo amor de Deus? Dependemos da Bolsa de 
Valores do mercado internacional, dependemos, enfim, dos outros c 
rão temos uma estrutura que possa condicionar um principio maior 
para esses produtos. O que estã acontecendo com· o açúcar? Tudo 
subindo e- o açúcar' caindo de preço. Estamos vendendo o açúcar, 
hoje, muito mais barato do que hã três anos ·passados. O que é que 
acontece com o plantador. de cana - V. Ex• diz hoje no plenário, 
com muita oportunidade, c é por isso que admiro V. Ex• - estã 
quase todo de esmola, plantando cana; quase todo de esmola. E a 
cana representa o· que, no quadro, no 'elenco de exportação nacional? 
Representa divisas; divisas dé que o País precisa, divisas que 
necessitamos para. pagar juros, para pagar petróleo, enfim, para 
continuarmos com a luta que hoje enfrentamos. V. Ex• diz, hoje, no 
plenãrio, que o ·plantador de cana empobreceu. ~ uma verdade o que 
V. Ex• diz. Qual é a motivação que este homem, este agricultor, este 
produtor estã realmente sentindo para desenvolver a produção de 
cana? 

O Sr. Helvídlo Nunes (ARENA - PI) - Permita-me V. Ex• 
um aparte? 

~SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Este é um aspecto 
da SOJa,. que nós vamos produzir, talvh, duplicar a produção para o 
próximo ano. Se não houver uma crise na Europa de seca, o que é 
que vai aco'ntecer com a sója no ano vindouro, se a Europa tiver uma 
safra grande e os Estados Unidos produzir muito? Vamos. ficar na 
dependência do preço internacional. Não hã segurança para o merca
do interno. O Governo não subsidia a produção; o Governo subsidia 
os juros para· o homem produzir. O Governo subsidia o trabalho, 
mas a produção, o Governo não a subsidia. 

O Sr. Paulo Guerra (ARENA- PE)- Permite-me V. Ex• dar 
os dois aparte~? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Eu permito o 
primeiro sobre o caso da cana. Se V. Ex• achar que estou enganado 
com o problema de desenvolvimento da cana, V. Ex•· responda. 

O Sr. Paulo Guerra (ARENA- PE)- Vou responder pedindo 
desculpas ao eminente Sr. Senàdor Helvídio Nunes, qu_e deveria ter 
respondido. em .primeiro lugar. V.- Ex• sabe que o preço da cana 
resultou atualmente do mercado internacional. Se V. Ex• abrir as 
pãginas dos jornais de hoje verã que Cuba estã em dificuldades na 
colocação de sua produção. E se não fosse a União Soviética ela esta
ria em bancarrota. Mas V. Ex• não pode dizer que o Governo brasi
leiro estã displicente no caso da cana, porque estã autorizando o 
processo da transformação da cana em ãlcool anidro, para dissolver 
e como regulador de mercado, sanear o mercado brasileiro todas às 
vezes que o produto internacional for a baixo preço. E jã existem 
cinqUenta e dois projetas de destilaria de ãlcool anidro, principal
mente na região Norte e Nordeste e em São Paulo. O Governo não 
pode fazer milagre, não' tem uma vara de condão. Agora, o que 
V. Ex• não pode negar é que nós temos, à frente da Presidência da 
República, um homem atento, um homem vigilante, capaz, sério, um 
homem preocupado com as soluções e o progresso deste Pais. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Perguntaria a 
V. Ex• se o empobrecimento do plantador de cana chegou mesmo ao 
ponto que V. Ex• disse, hoje, aqui no Plenãrio; se realmente ele 
empobreceu. 

O Sr. Paulo Guerra (ARENA - PE) - Respondo a V. Ex•: 
eles empobreceram, em face do mercado internacional que foi quase 
a zero. Há 3 anos vendiamos uma tonelada de açúcar oor 1.500 
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dólares, entretanto o menor preço dos últimos 15 anos, foi menos 
que 200 dólares a tonelada. Se o Brasil, como disse V. Ex•, tem que 
arrancar as suas divisas do setor primário, na exportação da cana, do 
café, do cacau, da soja, ele está sujeito a essas dificuldades 
decorrentes do mercado externo. E é em função disto, que 0 
Presidente Ernesto Geisel, sentindo que a produção do açúcar sofre 
oscilações, e conhecedor profundo das necessidades de o Brasil ter 
álcool, ter energia, no seu Governo orientou o Ministério para a 
criação do fundo do álcool, e, dentro de 4 ou 5 anos, quando essas 
destilarias estiverem funcionando, quando a produção de álcool for 
suficiente, nós teremos aí o instrumento regulador do mercado de 
açúcar, destinando a cana que se transformará em combustível, 
V. Ex• não pode exigir do Governo brasileiro um milagre, porque 
até 1964 não houve nem sinal de milagre. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Senador Paulo 
Guerra, fico muito grato a V. Ex• por confirmar o empobrecimento 
do plantador de cana do Nordeste, porque, na realidade, V. Ex• 
confirmando esse empobrecimento, demonstra que a agricultura é 
uma àventura. Se o comércio internacional melhora, o agricultor 
ganha alguma coisa para pagar ao banco, se o comércio 
internacional não melhora, o agricultor se endivida, não paga ao 
banco e pode perder o que tem. Então, perguntaria, Sr. Presidente e 
Srs. Senadores, qual o agricultor deste País que se sente seguro, 
estável, para levantar empréstimo de melhoramento, para a 
fundação de safra, se vai depender do comércio internacional? Qual 
o agricultor, neste País, que pode levantar o dinheiro, hipotecar os 
seus bens, lançar a semente ao solo e ficar à espera se os Estados 
Unidos vão ter uma safra maior ou menor? Se a Europa vai poder 
pagar maior ou menor preço? Pelo amor de Deus! ~ preciso que se 
compreenda que a agricultura não é uma operação comercial, em 
que o homem pode perder num produto e ganhar noutro. Se o 
agricultor perde, está perdido tudo. Esta, a situação do agricultor 
nordestino: o pequeno e médio agricultor proletarizou-se, e 90% 
deles devem ao Banco do Brasil, a cada ano mais, porque o que está 
ocorrendo, a cada ano, é um empréstimo maior, mas não um 
empréstimo para aumentar a produtividade, desenvolver a produção 
e melhorar as condições do agricultor. Não! ~ para pagar outros 
empréstimos, Não se faz agricultura em termos de aventura. 

O Sr. Paulo Guerra (ARENA - PE)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- V. Ex• me permita
concluir o meu raciocínio. 

O Sr. Paulo Guerra (ARENA- PE)- Pois não. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN)- Se o Governo quer 
a agricultura brasileira desenvolvida, se o Governo deseja que a 
nossa produção aumente, que dê segurança ao agricultor. Eu me 
pergunto, perguntando à Casa: se não hã segurança, um homem com 
sessenta e tantos, setenta e tantos anos de idade vai levantar dinheiro 
para jogar a semente ao solo, hipotecar os seus bens para ficar na 
dependência do comércio internacional duvidoso? Não tem sentido! 
O estimulo maior é a segurança para que aquele agricultor se sinta 
com coragem de fazer o empréstimo, plantar a semente e produzir, 
porque está convicto· de que qualquer problema que surgir o Go
verno é quem responderá por ele, mas, ele, o agricultor, responder pe
lo desequilíbrio na balança comerei~!. internacional. com a sua 
propriedade, com os seus haveres, na diVIda que contra1u nos ban~os 
oficiais para produzir, e produziu, como é o caso do cacau? Nao! 
Houve produtores de cacau que venderam este ano, o. cacau, a 
oitenta cruzeiros o saco, que está cotado a trezentos cruzeiros, quer 
dizer, duzentos e vinte cruzeiros a mais. Quem está se locupletando? 
1:: o pequeno produtor de cacau, é o médio produtor de cacau? Não, 
porque esse foi jugido, obrigado a vender a sua produção. O nosso 
pequeno e médio agricultor não tem sensibilidade comercial, não 
sabe o que é Bolsa de Valores, não sabe, infelizmente, o que é 
mercado internacional. O que acontece? O cacau foi a trezentos 
cruzeiros o saco. Por quê? Por problema de crise na Europa, por uma 
questão de ordem internacional. Assim, o que peço, o que solicito 

neste pronunciamento é que o Governo compreenda que o nosso 
agricultor precisa de segurança para produzir. E qual é essa 
segurança? ~ produzir sabendo que não vai perder dinheiro com a 
sua produção. Não é produzir e ficar ao sabor do mercado 
internacional. O problema do algodão no Nordeste ... 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Darei o aparte a 
V. Ex• assim que terminar o meu raciocínio. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) -1:: que eu gostaria de falar 
sobre o cacau. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- V. Ex• vai falar 
sobre o cacau agora mesmo. Estou só terminando o meu raciocínio. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Lembro ao nobre 
Orador que hâ muito está esgotado o tempo de que dispõe. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Estou concluindo, 
Sr. Presidente. 

O problema do algodão, por exemplo; se a safra fosse abundan
te, se não tivesse havido uma seca cruciante, o preço do algodão seria 
de 5 cruzeiros o quilo. Como a safra foi pequena, o preço subiu para 
I O cruzeiros o quilo. São essas distorções que eu não entendo. O agri
cultor não pode ficar ao sabor dessas distorções, e 70% deles não têm 
condições, não estão preparados, realmente, para tirar proveito des
sas distorções. Elas acontecem a cada ano, e apenas meia dúzia tira 
proveito delas. ~ o mesmo problema do subsídio. Os subsídios são 
pacíficos, mas apenas meia dúzia tira proveito deles. A maioria não 
está preparada para isso. 1:: como o problema do PROTERRA, do 
PROAGRO, que em termos literários são uma maravilha, mas na 
hora do contrato aparecem determinadas obrigações de ordem 
técnica que o pequeno agricultor não tem condições de responder. 
De forma que, criam-se as condições para meia dúzia também, por
que o pequeno não pode, realmente, responder por aquelas obriga
ções. 

Não estou criticando ninguém, estou citando fatos que são do 
conhecimento público, que são notórios. O agricultor não pode viver 
num ano rico e noutro de esmola - não pode em um ano ganhar 
uma fábula, e em outro perder dinheiro, porque Agricultura não é 
um comércio. O agricultor precisa trabalhar e produzir, mas ele vive 
daquilo e não pode perder dinheiro com o seu trabalho e sua produ
ção, ·nessa insegurança. 

Eu clamo é por segurança para o agricultor. E agora, nobre 
Senador Ruy Santos, com o maior prazer V. Ex• pode falar sobre o 
cacau. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Queria apenas dizer a 
V. Ex• que lhe deram uma informação errada quanto ao cacau. A 
crise do cacau é decorrência da queda da produção face à prodridão 
que vez por outra o afeta. O preço, pelo menos há quinze dias, 
quando estive na Bahia, estava perto de Cr$ 300,00 e não CrS 80,00 
como V. Ex• disse, 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Não ... houve gente 
que vendeu a Cr$ 80,00 e hoje já custa CrS 300,00. Foi apenas um 
erro de audição. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Mas o preço oficial é de 
quase Cr$ 300,00. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- O que eu disse da 
tribuna é que alguns produtores de cacau venderam a Cr$ 80,00 e 
outros estão vendendo a CrS 300,00. Então, hã a distorção de uns 
venderem a CrS 80,00, e o mesmo saco, com a mesma quantidade, 
meses depois, custar Cr$ 300,00. Foi isso o que eu disse. 

Por decorrência de um acidente. De forma que o que eu peço da 
tribuna, é apenas segurança para o agricultor, para que o produtor 
possa produzir e, produzindo, ter a certeza de não estar perdendo 
dinheiro com o seu trabalho .. 

q 
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O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Permite V. Ex• um aparte? 
(Assentimento do orador.) - Excelência, uma das circunstâncias 
que poderia minorar essas dificuldades do lavrador em decorrência 
da oscilação de preço - num ano o preço atinge um determinado 
teto, no ano seguinte nem nos mínimos isso ocorre,- seria a criação 
ou a ampliação de firmas nacionais encarregadas da compra, do pre
ço. Entre essas há uma grande firma nacional que poderia comprar 
tudo e negociar tudo mesmo no mercado externo, que é a COBEC. 
E uma empresa constituída de capitais nacionais, altamente apare
lhada para isto, para comprar safras, para assegurar sua colocação 
no preço nos instantes de decésso, e no mercado internacional. Pois, 
essa firma, que é uma das grandes organizações nacionais, vem rece
bendo de parte dos próprios Ministros, uma grande repressão·. 
Recentemente o Ministro da Agricultura declarou que vai procurar 
uma compra para a COBEC, que tem de ser vendida. Vejam, um 
instrumento de proteção, e .de amparo ao homem que produz, do 
nível médio, está para ser vendido a particulares, a fim de que o 
produtor continue a viver na oscilação dos interesses de mercados. 
Veja V. Ex•, é o próprio Ministro, homem que nunca disputou elei
ção, que nunca teve cancha de estadista, que nunca pegou na mão de 
um trabalhador, que nunca conheceu os seus sentimentos, são esses, 
exatamente, que vêm defender a venda daqueles instrumentos nacio
nais que têm condições de remediar ou resolver determinados proble
mas, como, no caso, o da asseguração de preços justos e permanentes 
para cada safra. Há, então, uma conspiração do próprio setor oficial 
contra aqueles setores públicos nacionais que têm condições - não 
de resolver, porque com esta estrutura não se resolve nada - mas, 
pelo menos, de minorar os grandes flagelos a que V. Ex• se reporta. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Muito obrigado, 
Senador Leite Chaves. 

Terminando Sr. Presidente, quero deixar o meu apelo ... 

· O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Permite-me V. Ex• um 
aparte ligeiro? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Com o maior pra
zer, Senador Heitor Dias. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA)- Apenas para me referir 
ao problema do cacau, ao qual também jâ aludiu o nobre Senador 
Ruy Santos. A alta do cacau veio, em determinados casos,. prejudicar 
uma grande parte de lavradores na zona sul do Estado da Bahia. E 
fácil explicar a V. Ex•: esse mercado do cacau se faz, muitas vezes, à 

·base da entrega futura. Hã o pagamento de pronta entrega, que tem 
sempre um preço melhor de cotação da bolsa, e hã o pagamento para 
entrega posterior. Alguns desses lavradores venderam o cacau ao pre
ço que vigorava naquela época, para entrega futura. Coincide que, 
por motivos, naturalmente, calcados na base da procura e da oferta, 
o produto atingiu a preços riunca vistos, Cr$ 310,00, Cr$ 320,00 a ar
roba. Então, aqueles que venderam o cacau a CrS 100,00 ou Cr$ 
150,00, mas venderam para entrega futura, estão adquirindo e terão 
de adquirir o produto ao preço vigorante no momento, para cumprir 
o compromisso da entrega. E tanto isso é verdade que estou lendo, 
nos jornais, que muitos desses cacauicultores estão apelando para o 
Governo Federal no sentido de um subsídio, de um auxílio que os 
tire da situação angustiante em que se encontram. A podridão parda 
a que se'referiu o Senador Ruy Santos é um fato. Agora, também é 
verdade que essa podridão não atingiu a toda a região produtora de 
cacau, atingiu mais a zona de Ilhéus e ltabuna e não atingiu a outras 
regiões como lpiaú e Jequié. Essas as explicações ligeiras que queria 
dar a V. Ex• 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Muito obrigado Se
nador Heitor Dias. V. Ex• vem ajudar minha tese. Realmente há dis
torções, distorções profundas que vão até 300% na diferença de 
preços e como vão para mais, poderão ir para menos. Daí a 
preocupação dos cacauicultores que, realmente, estão em situação 
delicadíssima e que apelam, como V. Ex• acaba de dizer, para o 
Governo, para que Sua Excelência solucione esse impasse, porque o 
agricultor nào tem a sensibilidade do. comerciante, sua vocação é a 
agricultura, diferente do comerciante que estâ preparado, tem vo-

cação e sensibilidade para a função. Numa agricultura como a nossa, 
se não houver da parte do Governo uma estrutura de base que dê a 
esse homem segur~111ça de com o seu trabalho pode viver com digni· 
dade, colocando a sua produção estimulada, ele fica sujeito, real
mente, ao grande problema da oscilação do mercado, oscilação essa 
que prejudica, demasiadamente, o agricultor brasileiro 

O que peço da Tribuna, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é justa
merit'e .. a segurança para o nosso agricultor, que não pode, traba
lhando: perder dinheiro com o seu trabalho. 

O problema que citei, da soja, do café e do açúcar, é um pro
blema profundamente sério, porque dependemos desses três 
produtos nobres para desenvolver a nossa exportação, mas depen
demos totalmente do mercado internacional para vender bem, 
melhor ou pior. Não temos um instrumento interno que controle, 
que solucione, que garanta essa comercialização. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Permite V. Ex• um 
aparte, nobre Senador? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Com o maior pra
zer, nobre Senador Heitor Dias. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto. Faz soar a 
campainha.) 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) -.No particular, permite
me V. Ex• declarar, o Governo Federal tomou providências no · 
sentido de ir ao encontro dessa situação dos lavradores e agricul
tores, ao garantir o preço mínimo do produto. e. uma forma, inega
velmente, de estar alerta sobre as oscilações do mercado. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Senador Heitor 
Dias, se os agricultores do Nordeste fossem vender algodão ao preço 
mínimo . estabelecido pelo Governo, viveriam todos de esmola, 
porque o preço mínimo para o algodão herbáceo é de quatro cru
zeiros e está sendo vendido a dez cruzeiros. 

O preço mínimo não é estipulado tomando por base o custo da 
produção. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - O preço mínimo é para 
enfrentar as oscilações negativas do mercado. Perdôe-me. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Senador Heitor 
Dias, o preço mínimo é elaborado, tendo em vista a -paridáde do 
comércio internacional. O preço mínimo não é elaborado tendo em 
vista o custo da produção. Se assim fosse e se o comérci, .... não 
quisesse pagar aquele preço e o Governo a subsidiasse, aí haveria, 
realmente, garantia para o produto. Mas o Governo não sÜbsidia o 
produto na mão do agricultor, e já o disse várias vezes. Subsidia o 
trabalho agrícola, mas não subsidia a produção na mão do agri
cultor. De forma que o preço mínimo não atende à necessidade do 
rurícola. Não há nenhum produto no Brasil, fixado o preço mínimo 
especificado pelo Governo no que permita ao agricultor ganhar 
dinheiro, porque realmente ele não é fixado para que ·o agricultor 
possa ganhar dinheiro, é .fi~ado para. oferecer~ossibilidade de se 
operar com os Bancos olic1als, saber ate quanto pode aquele agricul
tor levantar para fundar aquela safra, esse é que é o aspecto. Meu 
apelo, desta Tribuna, é para se criar, primeiro, uma infra-estrutura 
em termos de escoar a produção, e, segundo, dar ao agricultor brasi
leiro a segurança de, trabalhando, ter a certeza de que vai colocar a 
sua produção de qualquer maneira, a preços condizentes com o seu 
trabalho e com a sua despesa. Par~o é que estou apelando. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Peço a V. Ex• que . 
conclua, por obséquio. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Agradeço a defe
rência do nobre Presidente, Senador Magalhães Pinto, agradeço a 
deferência da Casa e aqui fica o meu apelo, pedindo a Deus que, na 
sua bem-aventurança ilumine o Governo para voltar, realmente, 
suas vistas, para o homem do campo nacional. Muito obrigado. 
(Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Franco Montoro. 

'i 
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O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Em nome da Bancada do Movimento Democrático Brasileiro, 
encaminho à Mesa requerimento formulado na forma do Regimento 
Interno, solicitando seja transcrito nos Anais do Senado o discurso 
pronunciado pelo Sr. General Rodrigo Octávio, por ocasião da 
despedida do Ministro J urandyr Bizarria Mamede, do Superior 
Tribunal Militar. · · 

O motivo dessa transcrição, Sr. Presidente, consiste 
fundamentalmente numa reafirmação independente, objetiva e 
corajosa, de uma linha de compromisso que deve ser permanen
temente lembrada. 

Constituem partes dessa peça as seguintes afirmações: 
"Temos assim, de nossa parte" - refere-se S. Ex• ao 

Tribunal Militar - "envidado esforços no sentido de 
concretizar o propósito primacial da Revolução de 1964, 
definido pelo saudoso Presidente Castello.Branco como a 
reposição da Nação na ordem jurídica, consentânea com as 
suas aspirações e realidades, o restabelecimento da ordem 
pública e a promoção do desenvolvimento nacional. .Este,' 
também" - acrescenta o ilustre Ministro e General de nosso 
Exército...: "sem dúvida, o objetivo perseguido por. todos os 
Governos, desde 1964 e, naturalmente, a ser consagrado 
pelos que se sucederam após a institucionalização política do 
processo revolucionário ainda em curso, respondendo aos 
mais justos anseios do gr!JpO nacional, visando a recuperar o 
equilíbrio democrático perdido através de postulados 
constitucionais que resguardem, efetivamente, o Estado e 
protegem o cidadão, com a erradição da exceção como 
norma. eventualmente como princípio repressivo, considera
dos os conflitos econômicos e sociais endógenos e as pressões 
exógenas de qualquer natureza e intensidade." 

Este texto, Sr. Presidente, pela transcrição que acabo de fazer, 
revela o valor e o sentido profundamente patriótico desse do;; 
cumento, que merece ser transcrito nos Anais do Senado. 

Sobre esse mesmo documento, ainda hoje, hâ dois artigos inser
tos no Jornal do Brasil: um, o editorial, com o título "Em nome da 
lei": o outro, na "Coluna do Castello"- "A experiência da Justiça 
Militar"- que dão o devido destaque à contribuição que mais uma 
vez esse ilustre homem público presta à obra geral da normalização 
democrática da vida pública brasileira. Era o que tinha a dizer, 
Sr. Presidente, Srs. Senadores. (Muito bem! Palmas.) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

José Guiomard- José Esteves- Petrônio Portella- Virgílio 
Tâvora - Jessé Freire - Arnon de Mello - Teotônio Vilela -
Augusto Franco- Luiz Viana - Ruy Santos- Dirceu Cardoso -
Eurico Rezende - Roberto Saturmno - Vasconcelos Torres -
Orestes Quércia - Benedito Ferreira - Lenoir Vargas - Otair 
Becker. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Sobre a mesa, 
·equerimento que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretário. 

~ lido o seguinte 

REQUERIMENTO N9 509, DE 1976 

Requeremos, na forma regimental, e de acordo com as tradições 
du Casa, as seguintes homenagens de pesar pelo falecimento do 
Professor Paulo Camilo de Oliveira Pena: 

a) inserção em ata de um voto de profundo pesar; 
b) apresentação de condolências à família e ao Estado de Minas 

Gerais. 
Jusdficação 

O Dr. Paulo Camilo de Oliveira Pe'na, homem público com 
larga folha de serviços prestados ao Estado de Minas Gerais, exerceu 
vflrias funções de confiança durante todo o meu Governo, entre as 
quais ;ts de Secretário Particular do Governador e de (9 Presidente 
do Bunco de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas 
Gerais. 

Convoc~do, pelo .Sr. Governador Aureliano Chaves, exercia, 
atualmente, as funções de Secretãrio de·Planejamento. 

Professor na Faculdade de Ciências Econômicas, distingÜiu-sc 
pela sua cultura e dedicação ao estudo. 

Sobrinho do inesquecível Senador Milton Campos, dele herdou 
as qualidades morais e o amor à causa pública. . 

Sua morte inesperada causou em Minas Gerais a mais profunda 
repercussão. 

Ao consignar o nosso voto de profundo pesar pelo seu 
falecimento, requeremos que o sentimento do Senado Federal seja 
transmitido à sua senhora, D. Terezinha Vargas de Oliveira Pena e 
ao Governo do Estado, a quem serviu com dedicação e constante 
zelo.- José de Magalhães Pinto- Gustavo Capanema. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Esse requerimento 
depende de votação, em cujo encaminhamento poderão fazer uso da 
palavra os Srs. Senadores que o desejarem. (Pausa.) 

Não ha~endo quem deseje fazer uso da palavra, passo à votação 
do requerimento. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

senta·dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
A Mesa fará cumprir a deliberação da Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Sobre a mesa, 
requerimentos que serão lidos pelo Sr. (9-Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N9 510, DE 1976 . 

Exm9 Sr. Presidente do Senado Federal: 
O Senador infra-assinado, nos termos do art. 233·do Regimento 

Interno, requer a V. Ex•,' após ouvido o Plenãrio, que seja inserido 
nos Anais do Senado Federal o impressionante Relatório divulgado 
pelo Bispo de Nova Iguaçu, Dom Adriano Hipolito, em torno do 
atentado terrorista de que foi vítima no dia 22 de setembro, bem 
como da Nota distribuída a respeito pela Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil. 

Sala das Sessões, em 29 de setembro de 1976. - Mauro 
Benevides. 

REQUERIMENTO N9 511, DE 1976 

'Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro a trans
crição nos Anais do Senado do discurso pronunciado pelo Exm9 Sr. 
General-de-Exército Rodrigo Octávio Jordão Ramos, por ocasião 
da despedida do Ministro General-de-Exército Jurandyr de Bizarria 
Mamede, do Superior Tribunal Militar, no dia 27 de setembro de 
1976. 

Sala das Sessões, em 29 de setembro de 1976. - Franco 
Montoro. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- De acordo com o 
art. 233, § (9, do Regimento Interno, os requerimentos serão subme
tidos ao exame da Comissão Diretora. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Está terminado o 
período destinado ao Expediente. 

Presentes na Casa, 47 Srs. Senadores. Hâ número regimental 
para votação. 

Passa-se à 
ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19-Secretãrio. 

~lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N9 51:!, DE 1976 

Nos termos do art. 198, alínea d do Regimento Interno, requeiro 
inversão da Ordem do Dia, a rim de que a matéria constante do Item 
n9l seja submetida no Plenário em último lugar. 

Suln das Sessões, em 29 de setembro de 1976.- Ruy Santos. 
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O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - De acordo com a 
deliberação do Plenário, a matéria constante do item 1 da pauta será 
apreciada em último lugar. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Item 2: 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 456, de 
1976, do Senhor Senador Lourival Baptista, solicitando a 
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso 
proferido pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú· 
blica, General Ernesto Geisel, em Tóquio, no dia 16 de selem· 
bro de 1976. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será feita a transcrição solicitada. 

E O SEGUINTE O DISCURSO CUJA TRANS
CRIÇÃO E SOLICITADA: 

Senhores, 
ê, para mim, um grato prazer este cantata de hoje com os 

representantes das organizações empresariais do Japão. Grande tem 
sido o papel de muitas dessas organizações no desenvolvimento 
econômico de meu País - contribuição essa que desejo, desde logo, 
reconhecer e ressaltar. Estou certo de que a experiência da associa
ção de interesses nipônicos e brasileiros, em vários campos de ati
vidade, constituirá exemplo e estímulo para outras entidades 
empresariais aqui representadas. 

Já hoje não surpreendem as comparações entre os nossos paíse~ 
Tão distantes um do outro pela geografia e tão distintos na sua 
ancestralidade, ofereceram ambos ao mundo, em dado momento, o 
espetáculo de acelerada modernização econômica, o que levou até a 
que se falasse de um "milagre brasileiro" como antes se falara, com 
justiça, de um "milagre japonês". 

Lisonjeiras como possam parecer essas expressões, não nos de
vem confundir na verdadeira apreciação da realidade. Pois não hã 
milagre onde o resultado alcançado decorre da escolha racional de 
objetivos, da determinação inquebrantável de alcançá-los, da escolha 
judiciosa dos meios e, sobretudo, de uma consciente dedicação e 
esforço coletivos. Esse foi o segredo do milagre japonês, como teria 
sido o segredo dos êxitos brasileiros. 

Indispensável, no Japão como no Brasil, foi a tomada de cons
ciência, pelo povo todo, da idéia do desenvolvimento, a convicção 
generalizada de que a independência política e a econômica mutua~ 
mente se condicionam e suportam e de que esta última só se poderá 
alcançá-la com uma plena mobilização nacional. Indispensável, em 
ambos, foi a compreensão da necessidade de criar estruturas econô· 
micas modernas, adequadas às características da sociedade que se 
queria construir. 

Essa tomada de consciência quanto aos objetivos e essa 
compreensão quanto aos meios tornaram-se fecundas em cada um de 
nossos países por haverem ocorrido, simultaneamente, entre homens 
de governo e entre homens de empresa. No Japão, foram a 
imaginação e o espírito empreendedor do empresário privado, 
aliados à visão renovadora do País por parte dos homens de gover
no. que tornaram possível o extraordinário surto de progresso econô
mico que colheu a admiração mundial. No meu País, fenômeno 
semelhunte está ocorrendo e não admira, pois, que resultados 
parecidos dele possam decorrer. 

A hurmônica interação entre os homens de negócio e os homens 
de governo, se é fecunda nos momentos em que a conjuntura econô
mic:l fuvorúvel impulsiona o progresso, torna-se essencial nas 
ocasiões de crise. 

Orn, vivemos ainda fase de reajustes profundos em nossas 
economias nacionais, como resultado das crises por que tem passado 
u economiu internucional em anos recentes. Refiro-me à crise que 
nos levou, u todos, a repensar nossas prioridades em termos de pro· 
duc;il11 e utilização du energia. Mas refiro-me, também, às crises que 
t~m uhuludo as estruturas u serviço da cooperação financeira e 

comercial. Tais crises a todos atingem, mas em graus distintos. E 
variável é também, a capacidade nacional de enfrentá-Ias, como di
versos são os remédios disponíveis. 

Felizmente para o Brasil, somos um país otimista. Vemos, nas 
crises, um desafio e, até hoje, não nos faltou nem imaginação para 
buscar soluções nem determinação para pô-Ias em prática. 
Característica marcante do modo brasileiro de enfrentar esses reptos, 
tem sido o bom entendimento entre os setores público e privado e a 
cooperação no plano internacional. 

· 'Talvez a concordância de nossos processos econômicos tenha 
favorecido a cooperação nipo-brasileira. Talvez a circunstância de 
que o Brasil haja acolhido, fraternalmente, grandes correntes 
il)ligratórias japonesas tenha contribuído para o mesmo resultado, 
criando laços invisíveis de simpatia e de entendimento entre o Japão 
e o Brasil. Fato é que somos, hoje, países intimamente ligados, tam
bém, por interesses econômicos. Os investimentos nipônicos no 
Brasil aumentaram sensivelmente nos últimos anos, fazendo com 
que o Japão dispute, hoje, o segundo lugar entre os países com 
maiores inversões diretas no Brasil. Não menos importante é esse 
mesmo fluxo visto do lado dos interesses empresariais japoneses. 
Pois o Brasil jâ é o quarto mercado mundial para os investimentos ja
poneses. Nosso comércio recíproco apresenta índices significativos 
de crescimento. Como parceiro comercial do Japão, o Brasil situa-se 
até acima de vários países industrializados, entre os quais a maioria 
dos países integrantes da Comunidade Econômica Européia. 

Os níveis alcançados na cooperação econômica e comercial en
tre nossos países estão longe, porém, de representar, significati
vamente, as potencialidades dessa cooperação. 

O Japão tem uma economia dinâmica, com fundamental necessi
dade de matérias básicas para sua indústria e com um mercado 
consumidor crescentemente exigente. Nossa economia, não menos 
dinâmica, caracteriza-se pela abundância de recursos naturais, in
clusive território, ainda inaproveitados, pela avidez de recursos finan
ceiros para sua exploração, pela necessidade premente da incorpo
ração de tecnologia avançada no processo produtivo e pela versatili
dade da produção industrial. São, pois, bastante variadas e amplas 
'ls possibilidades de complementação dos interesses econômicos en
re nós. 

Seria de desejar-se que, em suas relações recíprocas, os·homens 
je negócio de nossos dois países revelassem o mesmo espírito criador 
que dispensarem ao dinamismo das respectivas economias. Penso, 
por exemplo, nos benefícios que resultariam, para ambos os povos, 
de uma progressiva elevação do grau da cooperação em níveis de 
crescente desenvolvimento tecnológico. O progresso neste setor, lon
ge de desservir ao intercâmbio, favorece-o, dando densidade às re· 
lações econômicas e substituindo uma instável interdependência ver 
tical por uma interdependência horizontal, de carâter mais racional e 
equilibrado. 

O Brasil, sabem os senhores, fez a opção de desenvolver-se sob a 
forma de uma sociedade aberta, em que a cooperação com outras na

. ções é de fundamental importância. Essa cooperação não nos tem fal
tado, nem, de nossa parte, temos deixado de prestá-la, E essa evolu
ção é favorecida pelo fato de havermos podido instituir, no País, or
dem econômica e social com estabilidade política. São condições de 
qualquer progresso interno e, também, a maior garantia e o maiores
tímulo à confiança internacional. 

A Revolução de 1964 enco~trou o Brasil à beira de um colapso. 
Medidas rigorosas fizeram-se imediatamente necessárias seja para 
conter a inflação - que ameaçava ultrapassar a taxa dos 100% ao 
ano -, seja para criar condições de equilíbrio externo da economia. 
Foi possfvel, não obstante, logo no primeiro ano, recuperar a renda 
real a qual, a partir de então, passou a crescer a um ritmo seguro. De 
1968 em diante, quando as medidas básicas de saneamento econômi· 
co já haviam alcam;ado o seu objetivo, o País passou a crescer a um 
ritmo sem precedentes. . 

Em termos reais, de 1968 para cá, o Produto Interno Bruto ma1s 
que duplicou e a renda per c:aplta subiu em quase 65%. ê importante 
notar que o grande aumento real verificado na ~apacidade produtiva 
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do País ocorreu com aceitável equilíbrio na expansão dos setores pri
mário, secundário e terciário da economia. 

Graças a esse progresso e à confiança que eles criaram no empre
sariado e no público brasileiros, bem como nos homens de negócio 
estrangeiros com interesse em nosso País, pôde o Brasil enfrentar a 
atual crise económica internacional. 

No ano passado, sob vários aspectos, o pior dessa crise, a eco
nomia brasileira manteve-se em expansão, embora, necessariamente, 
a um ritmo mais lento do que o registrado no período precedente. 

A consciência que tem o Governo dos perigos de um processo in
flacionário - igualmente agravado pela crise externa - levou-o a 
forçar, deliberadamente, a redução da taxa de expansão económica, 
apesar dos reflexos negativos de tais medidas do ponto de vista de vá
rios setores da opinião pública. Tal atitude mais uma vez evidencia o 
caráter racional de nossa política. A inflação, decorrente em larga 
proporção da crise económica internacional, é, no momento, o alvo 
principal da política económica no plano interno, assim como o 
eqúilíbrio do balanço de pagamentos tem sido o objetivo principal 
no plano externo. O acerto das medidas adotadas e da sua necessária 
conjugação nos permite antever que lhes trarão limitada duração e 
darão lugar por fim a uma política mais flexível como sempre foi a 
nossa meta. 

Os resultados obtidos e, mais que isso, a racionalidade da políti
ca que lhes está subjacente, tem valido, a meu País, a confiança da co
munidade internacional dos homens de negócio. A estabilidade polí
tica de que o Brasil tem gozado nos últimos doze anos, somada ao 
tratamento dispensado ao capital estrangeiro, é fator positivo de cres
cimento e tem favorecido a participação da técnica e do capital es
trangeiros em nosso processo de desenvolvimento. A par de medidas 
para redução do deficit em nossas transações correntes com o exte
rior, uma sábia administração da dívida externa, que tem por base a 
compatibilização do nível do endividamento com a geração de re
cursos para a sua amortização, permite-nos absorver, de forma orde
nada, novos fluxos de capitais externos, sem risco para os seus forne
cedores. 

N à o seria completo o retrato da fase atual por que passa o Bra
sil, se não mencionasse, também, os esforços que têm sido feitos no 
campo social. A consciência de que a estabilidade política - base do 
crescimento económico - está diretamente ligada à estabilidade 
social e o sentimento de que o desenvolvimento não é um objetivo 
abstrato, mas deve visar ao próprio homem, têm levado os Governos 
da Revolução brasileira a darem atenção especial aos aspectos 
sociais do desenvolvimento. ·Beneficiária do crescimento alcançado 
nos governos precedentes, pôde minha administração imprimir reno
vado impulso às medidas que visam a maior disseminação dos frutos 
do crescimento económico. Essa melhoria efetiva dos padrões de vi
da da população deverá assegurar base duradoura para a e~tabili
dade das instituições políticas, o que constitui a garantia maior com 
que podem contar os investidores estrangeiros. 

Senhores empresários, 

Espero haver oferecido aos senhores um quadro geral das idéias 
do meu Governo quanto à evolução económica do meu País e as po
tencialidades da cooperação nipo-brasileira. Estou certo da vitali
dade dessas relações que resultarão em benefício crescente para am
bas as nações. 

Agradeço a honrosa homenagem que me prestam, consideran
do-a, sobretudo, como homenagem a meu País. 

Peço a todos que bebam comigo, à prosperidade de nossos dois 
países e ao constante aprimoramento das relações entre os nossos 
povos. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 3: 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 457, de 
1976, do Senhor Senador Lourival Baptista, solicitando a 
transcrição, nos Anais do Senado Federal, dos discursos 
proferidos pelo Imperador Hiroito e pelo Presidente da Repú
blica Federativa do Brasil, General Ernesto Geisel, no diu 16 
de setembro de 1976. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma11ecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Serão feitas as transcrições solicitadas 

E O SEGUINTE O DISCURSO PROFERIDO PELO 
IMPERADOR HIROITO: 

E: a seguinte, na íntegra, a tradução oficial do discurso do 
Imperador: 

"Excelentíssimo Senhor 
Presidente da República Federativa do Brasil. 

Desejaria, em primeiro lugar, expressar a Vossa Excelência e à 
Excelentíssima Senhora Geisel as minhas sinceras boas-vindas. 
Vossas Excelências vieram de muito longe para visitar este país. E: 
para mim e para a Imperatriz uma grande alegria termos a oportuni
dade de oferecer este banquete aqui, no Palácio Imperial. 

Mui to afastados geograficamente, nossos dois países estabele
ceram relações diplomáticas em fins do Século XIX. Foi em 1908 que 
os primeiros emigrantes japoneses pisaram o solo de vosso pais. 

· Hoje, cerca de 700 mil emigrantes e seus descendentes brasileiros vi
vem felizes no Brasil, contribuem para o progresso da comunidade 
brasileira. Aqueles emigrantes e seus descendentes enfrentaram e ven
ceram dificuldades naturais, o que pode ser atribuído, creio eu, ao 
apoio e à boa vontade do poverno brasileiro e também à amizade 
constante e espontânea que aos nossos compatriotas e aos seus des
cendentes dedica o povo brasileiro. 

A troca de visitas de altas personalidades entre nossos dois 
países tem sido, nos últimos anos, cada vez mais freqUente. Essas · 
visitas facilitam e incentivam nosso intercâmbio económico, indus- . 
trial e cultural." 

Aproveito esta oportunidade para, de novo, expressar nosso 
profundo agradecimento pela acolhida calorosa que, em todo vosso 
país, foi oferecida ao Príncipe Herdeiro Akihito e à Princesa Michi
ko e também ao Príncipe e à Princesa Miksa, quando, alguns anos 
atrás, visitaram o Brasil. 

Sob um céu prolundamente limpo e claro, conta o Brasil com 
vastas extensões de terras férteis. Vosso país ê abençoado com abun
dantes recursos naturais, que se localizam, principalmente, na região 
amazónica, tesouro promissor de toda a América Latina. 

. · Numa antevisão magnífica, a nova Capital do Brasil, BrasíJ!a, 
fo1 fixada em pleno Planalto Central. Vosso país impôs-se como 
grande potência e tem o respeito dos outros países. 

Reconheço, com reverência profunda, a dedicação de Vossa 
Excelência, extraordinário líder da amiga nação brasileira, à causa 
da prosperidade futura de vosso país. Reconheço, também, que, para 
tanto, Vossa Excelência vem fortalecendo os laços de amizade com 
outros países; vem desenvolvendo entendimentos no setor industrial 
e no setor da cooperação técnica com o exterior.' 

Acredito que a visita de Vossa Excelência ao Japão contribuirá . 
para o progresso da nossa compreensão recíproca e também para o 
aperfeiçoamento das nossas relações de amizade. Mas esta visita 
contribuirá, sobretudo, para assegurar a cooperação económica 
entre nossos dois países, o que ajudará a concretização da paz 
mundial e do bem-estar de toda a humanidade. 

Embora curta a estada neste país de Vossa Excelência e· da 
Excelentíssima Senhora Geisel, é meu desejo que se encontrem com o 
maior número possível de personalidades, nos mais diversos campos 
de atividade, e que conheçam também, quanto for possível, os varia
dos aspectos deste país. 

Proponho a todos os presentes que ergam suas taças para brin
darmos à felicidade do Excelentíssimo Senhor Presidente Ernesto 
Geisel e Senhora e, também, uo futuro próspero da República 
Federativa do Brasil." 
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E O SEGUINTE O DISCURSO PROFERIDO PELO 
PRESIDENTE ERNESTO GEISEL: 

O discurso, na íntegra, foi este: 

Majestades Imperiais. 

Aprovado. 
A Presidência farã cumprir a deliberação do Plenârio. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 5: 

Esta é a primeira vez que um Chefe de Estado brasileiro visita 
oficialmente o Japão. Sinto-me feliz e honrado por me haver cabido 
esse privilégio. Minha estada em solo nipónico espero venha a ser 
uma demonstração das boas relações que existem entre nossos .. 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Sena
do n~ 181, de 1975, do Senhor Senador Nelson Carneiro, que 
estende o disposto no§ 29 do art. 38 da Lei nv 3.807, de 26 de 
agosto de 1960, com a redação que lhe deu a Lei n9 5.890, de 
8 de junho de 1973, e dã outras providências, tendo 

PARECERES, sob nvs 324, 325 e 326, de 197.6, das 
Comissões: Governos, expressão da sólida amizade que une nossos povos e · ·· 

penhor da imposição que a ambos anima, de tornã-la permanente. 
Aqui estou, depois de longa viagem por terras antípodas a de 

meu País. E, no entanto, sinto natural a atmosfera que me cerca, 
desnecessârio qualquer esforço de adaptação. Não hã nisso motivo 
de surpresa. O Brasil e o Japão tornaram-se, de hã muito, países 
próximos. A maneira de ser japonesa, por diferente que seja d.a 
nossa, é'familiar aos brasileiros. O Brasil é o país que, fora do arqut· 
pélago nipônico, acolheu o maior contingente de sangue de origem 
japonesa. Somos gratos a esses japoneses que se transferiram para o 
nosso País e ajudaram a construir a prosperidade da Nação 
brasileira. Seus filhos e netos fazem hoje parte das gerações nacionais 
que preparam, orgulhosamente, o Brasil de amanhã. 

Sou, por isso mesmo, portador de uma mensagem de afeto do 
povo brasileiro aos súditos de Vossa Majestade Imperial. 

Desejo reafirmar que o relacionamento entre o Brasil e o Japão 
oferece-nos uma perspectiva histórica que transcende o plano dos in
teresses imediatos. ~ que existe a cimentã~lo a amizade nipo-bra
sileira,. a admiração recíproca entre nossos povos e a confiança 
mútua entre nossos Governos. Partimos, pois, de uma sólida base de 
entendimento para o exercício de uma cooperação que pode ser 
exemplar. . 

Estou seguro de que minha visita ao Japão tornarã ainda mais 
forte essa convicção. Partilho da admiração de todos os brasileiros 
pelo extraordinârio exemplo que nos dã a história da nação japonesa 
-'lição de esforço, de confiança e de determinação. 

Poderei, agora, sentir de perto as raizes profundas desta cultura 
que, nos tempos modernos, soube harmonizar tão perfeitamente a 
técnica ocidental à tradição oriental. O Japão nâo é apenas uma 
grande potência económica. Sua maior riqueza é a disciplina ética de 
sua gente, sua dedicação à pâtria, sua tenacidade capaz de transfor-
mar desafios históricos em milagres humanos. 

Essa vitalidade da nação japonesa é a grande impressão que se 
colhe ao chegar a este solo milenar. 

Creio que reside aqui um grande traço de união entre nossos 
povos. O Brasil é, também, um pais que tem consciência de sua ener
gia e que a emprega, com entusiasmo, na construção de um destino 
de paz, de justiça e de liberdade. Nossa é, também, a capacidade 
inata de dar e de receber, a disposição natural de crescer na convi
vência com outras culturas. Somos abertos aos contatos com 
quaisquer povos amigos porque nós sabemos naturalmente capazes 
de tornar nacionais, as influências que recebermos de fora. Sabemos, 
também, que os países se entendem, se associam, se unem ou mesmo 
se identificam em muitos de seus propósitos; porém, nunca se con
fundem. Essa autenticidade é a condição mesma para um diãlogo 
criativo, seja entre indivíduos, seja entre os Estados. 

O Brasil e o Japão cumprem, com rigor, essas regras de con-
vivência. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Item 4: 

Votação, em turno único, do Requerimento nv 490, de 
1976, do Senhor Senador Gustavo Capanema, solicitando te
nham tramitação em conjunto os Projetas de Lei do Senado 
nvs 41, 61, 130 e 210, de 1976, que introduzem alterações no 
Decreto-Lei n~ 389, de 26 de dezembro de 1968, que dispõe 
sobre a verificação judicial de insalubridade e periculosidade. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta

dos. (Pausa.) 

- de Constitulçio .e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; 

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

A matéria constou da Ordem do Dia da Sessão de 3 de agosto 
próximo passado, tendo a votação adiada, a requerimento do Sr. 
Senador Mauro Benevides, para o dia 2 de setembro, quando, a 

. requerimento do Sr. Senador Nelson Carneiro, teve a votação adiada 
para a presente Sessão. 

Em votação o projeto, em primeiro turno. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta

dos. (Pausa.) 
Rejeitado. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Peço a palavra, Sr. Presi
dente, para uma declaração de voto. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Tem a palavra o 
nobre Senador Franco Montoro. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP. Para uma declara
ção de voto.)- Apenas para declarar que a Bancada do MDB votou 
favoravelmente ao projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Serã anotada a 
declaração de voto. (Pausa.) 

A matéria vai ao arquivo. 

~ o seguinte o projeto rejeitado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N9181, DE 1975 

Estende o disposto no § 29 do art. 38 da Lei n9 3.807, de 
26-8-60, com a redaçio que lhe deu a Lei n9 5.890, de 8-6-73, e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. J9 O disposto no§ 29 do art. 38 da Lei n9 3.807, de 26 de 
agosto de 1960, com a redação que lhe deu a Lei n9 5.890, de 8 de 
junho de 1973, aplica-se à pensão deixada por servidores civis, mili
tares, autârquicos e de sociedades de economia mista da União. 

Art. 29 A presente Lei entrarã em vigor na data de sua publica
ção. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrãrio. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Item 6: 
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 

Senado n~ 20 I, de 1975, do Senhor Senador Orestes Quércia, 
que dispõe sobre inclusão da disciplina "Princípios de 
Segurança do Trabalho", no currículo dos cursos de 2~ 
Grau", tendo 

PARECERES, sob n9s 491 a 493, de 1976, das Comis
sões; 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; 

-de Educação e Cultura, contrârio; e 
-de Finanças, favorâvel, com voto vencido dos Senho-

res Senadores Benedito Ferreira, Henrique de La Rocque e 
Helvidio Nunes, 

A matéria constou da Ordem do Dia da Sessão anterior e teve a 
v0tação adiada por falta de quorum. 

r.~m••na--.......... , _______ _ 
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Em votação o projeto, em primeiro turno. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta

dos. (Pausa.) 
Rejeitado, 

O Sr. Leite Chaves (MDB - PR) - Peço a palavra, 
Sr. Presidente, para uma declaração de voto. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Leite Chaves, para uma declaração de voto. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR. Para uma declaração de 
voto.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Em nome da Bancada, por deferência do nobre Líder, é com 
pesar que vemos a rejeição desse projeto. 

A que visa o projeto apresentado pelo ilustre Senador Orestes 
Quércia? Determinar que, nas escolas, exista um currículo acerca das 
medidas de segurança do trabalho. · 

Não é necessário um ano .. todo para o cumprimento do 
currículo. Isto pode ser dado cm noções elementares de 2 ou 3 meses. 
É nesse período de vida que mais o homem se condiciona a 
determinadas normas de comportamento. Por falta dessas normas e 
dessa orientação na escola, os operários brasileiros são os que mais 
se expõem aos riscos da infortunística do trabalho. O Brasil é, dentre 
todos os pajses do mundo - pasmem -.o que maior número de 
.a~identes do trabalho apresenta. 

Tamanha essa margem de infortunística, que tivemos oportuni
dade de apresentar, aqui no Senado, também, um projeto de nature
za criminal, baixando sanções contra o empregado omisso ou o 
empregador que não fornecer aquela aparelhagem destinada a evitar 
ou diminuir a incidência dos riscos. 

Evidentemente, um projeto dessa natureza foi para o campo do 
direito criminal porque o hábito de não se usar proteção já se 
arraigou tanto no espírito do brasileiro, sobretudo, porque nunca 
teve noções elementares, na escola, dessa responsabilidade, que só 
através de um procedimento criminal se poderia mudar ou estabeie

. cer uma rutura nesse comportamento de indiferença. 
O projeto foi aprovado por todas as Comissões e rejeitado pela 

Comissão de Educação e Cultura, sob a alegação de que· não havia 
mais espaço para essa matéria. Porém, menos importante do que 
esta, é essa matéria aí que se chama Moral e Cívica. É uma matéria 
simplória; quer dizer, é uma matéria de superfície, que não tem a 
importância e a conseqUência desta. Aliás, o próprio Líder do Gover
no, na Câmara dos Deputados, mostrou que aquela matéria era uma 
"escola para subversão". Então, a disciplina de que trat~ o pro~et~. é 
uma matéria de muito mais relevância, de muito mais •mportanc1a, 
de muito mais conseqüência para o País, para a produção e, sobretu
do, para o trabalhador. 

· Fui Relator desta matéria na Comissão· de Constit\lição e 
Justiça, e me convenci do seu fundamento, de forma que, sentindo 
ou fazendo um voto divergente em nome da nossa Bancada, mostra
mos o posicionamento do MDB em razão de uma matêria de tanta 
relevância. 

E tanto é, que, agora, neste projeto que o Governo se propõe 
mandar ao Congresso, de reformulação da Consolidação das Leis do 
Trabalho, existem normas diretas para isto. Mas, aquelas normas 
não substituem estas, porque estas devem vir da escola. Aquelas já 
são normas repressivas para o fato real do trabalho; e estas são a edu
cação. 

Hoje, nos grandes países do mundo,ensina-se até lei de trânsito; 
procedimento no trânsito, para que se evitem os grandes acidentes. 

Destà forma, divergindo, mostrando este voto divergente, · 
queremos com isso ressaltar, para os ilustres Srs. Senadores e para a 
Casa, que matéria desta, que venha a ser discutida em out~as 
oportunidades, merece uma atenção maior e mais profunda. Mu1to 
obrig<Ido a V. Ex• (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - A matéria vai ao 
arquivo. 

É o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 201, DE 1975 
Dispõe sobre inclusão da disciplina •· Princípios de Se

gurança do Trabalho", no currículo dos cursos de 29 Grau. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 A disciplina "Princípios de Segurança do Trabalho" é 

incluída no currículo dos cursos de 29 Grau, dos estabelecimentos de 
ensino oficiais e particulares. 

Art. 29 O programa referente à disciplina de que trata esta Lei, 
assim como a série em que deverá ser ministrada, será estabelecido 
por resolução do Conselho Federal de Educação. 

Art. 39 .O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 
90·(noventa) dias. 

Art. 49 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 59 Revogam-se as disposiÇões em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Item 7: 
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 

constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento 
Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 25, de 1976, do 
Senhor Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre a contri
buição previdenciária devida pelos municípios ao Instituto 
Nacional de Previdência Social, tendo 

PARECER, sob n9 519, de 1976, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, 

com voto vencido dos Senhores Senadores Nelson Carneiro e 
Heitor Dias. 

A matéria constou da Ordem do Dia da Sessão anterior, tendo 
sido a votação adiada por falta de quorum. 

Em votação o projeto, quanto à constitucionalidade. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Peço a palavra para 
uma declaração de voto, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Tem a palavra 
V. Ex• 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - A Bancada do 
Movimento Democrático Brasileiro votou favoravelmente à proposi
ção, pelas razões constantes do voto em separado, proferido na 
Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Será feit~ o re
gistro. (Pausa.) 

O projeto vai ao Arquivo. 

É o seguinte o projeto rejeitado: . 

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 25, DE 1976 
Dfspõe sobre a contribuição previdenciária devida pelos 

Municípios ao Instituto Nacional de Previdência Social. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. f9 Os Municípios, consoante o artigo 49, letra a, combina
do com o artigo 70, da Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960,. 
contribuirão para o Sistema Geral da Previdência Social, na forma 
desta Lei. 

Art. 29 A contribuição previdenciária das. Prefeituras Muni
cipais corresponderá a 5% (cinco por cento) das parcelas mensais re
cebidas do Fundo de Participação dos Municípios, de que tratam os 
artigos 86 e 87 da Lei número 5. I 72, de 25 de outubro de 1966, em. 
relação a cada município, cuja retenção para posterior recolhimento 
ao Instituto Nacional de Previdência Social será feita pelo estabeie· 
c1mento de crédito depositário. 

Art. J9 Para regularização de situações pretéritas, relativamente 
a débitos previdenciários, os Municípios recolherão, na forma esta· 
belecida no artigo 29, desta Lei, importância mensal equivalente a 2% 
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nossa realidade, com os princípios de Justiça e de Humanidade 
(Muito bem!) · 

O Sr. Petrônlo Portella (ARENA - PI) - Peço a p 1 S 
Presidente. . a avra, r. 

Ob SRL •• dPRESd IMDE.N~ (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
~o no re 1 er a a1orJa, Sr. Senador Petrônio Portella. 

O SR. PETR~NIO PORTELLA (ARENA - PI. Como Líder 
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) _ Sr. 
Presidente e Srs. Senadores: · 

Quem ouviu o nobre Líder da Minoria teve a impressão de que 
essa mensagem aqui chegou hã pouco, e por obra e graça da Maioria 
vem a Plenãrio, sem o cumprimento das prescrições regimentais. 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP\ - V. E.~' permite um 
aparte?· (Assendmeato do orador.) Apenas .Para dizer que, real
mente, não é essa minha ,intenção. Não fiz nenhuma acusação à 
Maioria em relação ao decurso desses prazos, apenas afirmo que são 
exíguos. Uma lei desta gravidade não se faz em 45 ou 90 dias. 

O SR. PETR~NIO PORTELLA (ARENA -:. PI) - Sr. 
Presidente, tenho para mim que essa não é das leis mais complexas 
que uma vez jã em termos de projeto, não possa ser submetida ao 
nosso crivo, à nossa anãlise crítica, à nossa determinação aperfei" 
coadora no pra~o da Lei Maior. Assim é que esteve ela na Câmara 
dos Deputados, ao longo de 45 dias, tendo sido normalmente votada 
naquela outra Casa Legislativa, e jã aqui se encontra hã mais de um 
mês. 

Ontem, levados à minha presença- fato a que sou grato - pe
lo ilustre Líder da Minoria, Senador Franco Montoro, esteve uma 
comissão de juristas de São Paulo, que me disse haver tomado conhe· 
cimento do projeto apenas 48 horas antes. Oitenta dias jã se 
passaram desde que o projeto chegou à consideração do Congresso 
Nacional. Não hã, por conseguinte, qualquer açodamento; houve 
tempo bastante para que as discussões se processassem e as nossas 
diligências se cumprissem, a fim de que, orientadamente, pudésse
mos dar o nosso ponto de vista e apresentar nossas sugestões retifica
doras. O conhecimento tardio dos juristas é outro problema. 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Permite V. Ex• um pe
queno aparte? 

O SR. PETR~NIO PORTELLA (ARENA -PI) - Com o 
maior prazer. 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Apenas um detalhe -
para não passar em julgado - sobre o que V. Ex• disse que aquele 
Instituto só tenha tido conhecimento em 48 horas. ~ possível que ai·· 
guns dos juristas presentes, .... 

O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA- PI)- Não disse 
isso. E faço a retificação: não falei em Instituto, eu disse uma co
missão. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- ... um deles, talvez tenha 
tido conhecimento nessa ocasião. O Instituto enviou ao Senado, em 
data de 8 de setembro, o documento, jã mandando um estudo sobre 
duas partes do projeto. Portanto, não eram 48 horas antes; eles estão 
trabalhando hã vãrias semanas, realmente. 

O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA -PI)- Estou me 
louvando numa declaração de viva voz, de um deles, ... 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - O que digo não 
contraria ... 

O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA - PI)- ... a fim de 
que se faça a explicação, até porque o representante do grupo não 
disse que falava em nome do Instituto, assim se expressou: "Nós rece· 
bem os." O "nós" poderia ser mais ou menos abrangente. Isso não 
foi esclarecido. Creio estar sendo rigorosamente fiel aos fatos. 

Sr. Presidente, como do meu dever, levei na devida consideração 
os fatos que me chegaram ao conhecimento, não só através daquela 

.ilustre comissão de juristas, como também o que em aditamento me 
fora acrescentado pelo ilustre Líder da Minoria. Mas, o projeto veio 
com o prazo de 90 dias ao Congresso Nacional. Tivemos vantagem 
sobre a Câmara dos Deputados, e nesses casos a nossa vantagem 
sempre é evidente. Quando um projeto entra com prazo de 90 dias, 
no Senado, temos mesmo os 90 dias para a sua discussão, o que não 
ocorre com a Çâmara, que dispõe estritamente de 45 dias. E é exala
mente na Casa que tem sempre o prazo dobrado para estudo que o 
problema de exigUidade de tempo se aflora. 

Tenho o maior respeito, Sr. Presidente, por quantos abne· 
gadamente se entreguem ao estudo do Direito e queiram dar sua 
contribuição, sobretudo ao Congresso Nacional, que não pode pres
cindir do juízo qualificado de quantos se debruçam sobre os livros e 
vivem a trabalhar em pesquisas. Mas, temos nossos rituais a que de
vemos ser fiéis, e essa matéria, com a devida vénia, não é daquelas 
tão intrincadas e difíceis, ao ponto de, em 90 dias, não podermos 
discuti-la e sobre ela ter ponto de vista definitivamente firmado. E a 
melhor prova estã em que a comissão de juristas solicitou 10 dias, 
apenas, e nós tivemos 90. 

O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Senador Petrônio Portella, 
V. Ex• me permite? 

O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA - PI) - Com o 
maior prazer. 

O Sr. Leite Chaves (MDB - PR) - Não discordo de que os 
juristas pedissem apenas 10 dias ou que menos de lO dias fossem 
necessãrios para que eles apresentassem um projeto. O jurista vê a lei 
por outro crivo, e ela, aqui, é vista sob um crivo mais amplo, o sócio
económico. E é dentro desse ,sócio-económico que, no caso crimina-

1 
lístico, parece-me que o nosso Líder tem razão quando pede um 
prazo maior, porque a lei é uma entidade jurídica; a lei é como 
uma criatura humana que exige um prazo para a gestação. Não é 
apenas fazer o projeto, votã-lo e ele se tornar lei, porque as suas 
conseqUências são funestas, como muitas das leis, feitas por técnicos 
e que estão em vigor, elas não vigem. A lei é uma entidade jurídica 
que existe no mundo, mas não existe no mundo de realidade palpã
vel; existe no mundo do Direito, que é o mundo do "dever ser". Ela 
não existe como esse copo, aqui, estã em relação à mesa. A lei tem 
que ser palpada, arquitetada, concebida através, inclusive, do deba
te, que é fonte admirãvel de informação da lei. Tanto é que qualquer 
lei que saia sem que preceda um amplo debate, sobretudo nas Casas 
específicas, ela tende, às vezes, a agravar situações e não resolver 
aquelas para as quais se pensa que ela foi criada. Concordo com 
V. Ex• quando diz que aqui nós temos mais ou menos 90 dias. Ou se
ja: chegando à Câmara, jã tomamos conhecimento do projeto e nos 
preparamos, mas às vezes hã alterações na Câmara. Então, são feitas 
tamanhas alterações que, muitas vezes, o instrumento modifica em 
sua totalidade, e tem que haver um novo comportamento em relação 
à lei emendada. 

O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA - PI) - Sr. 
Presidente, S. Ex• não precisava de me pedir licença para discordar 
do seu Líder. S. Ex• deixou bem claro que os juristas vêem a lei sob o 
seu aspecto estritamente técnico, e neste caso- tenho certeza - não 
vai nenhuma crítica às objeções formuladas da tribuna pelo ilustre 
Líder da Minoria, que praticamente se cingiu à parte técnica. 

Concordo com S. Ex• Acho que não temos apenas de visualizar 
o projeto de lei sob o aspecto económico-social, mas sobretudo de 
forma muito mais abrangente, sob aspecto político; esse que 
universaliza praticamente o sentido crítico que havemos de ter das 
realidades para que estas não fujam daquilo que nosso sistema 
legislativo, vale dizer, nosso sistema normativo, tem o dever de 
contemplar. S. Ex• me deu uma novidade que registro e assinalo: as 
leis, como as pessoas têm prazo certo para nascer, para serem gera
das. As pessoas humanas, entre 7 e 9 meses, nascem. No tocante às 
leis, gostaria de ver o assunto melhor explicado. Hã leis maiores ou 
menores, mais complexas ou menos complexas, umas exigindo mais 
tempo outras menos, e este prazo certo eu ainda ... 
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O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Permite V. Ex• nobre Sena· 
dor? 

O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA- PI)- Pois não. 

O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Eu disse que hã um prazo, 
presumível para uma lei, assim como hã para o nascimento das· 
criaturas humanas. Há vezes, entretanto, em que pessoas nascem até 
com 7 meses. Mas, para o que nunca hã condições é de alguém ser 
atleta ou admirável homem se nascer em ampulheta no prazo de 3 
dias, ou seja, com uma fecundação em laboratório, assim como, uma 
lei que nasça dessa forma, que não tenha aquele prazo de discussões 
em jornais e em plenário, que não obedeça àquela gradação. 
Evidentemente, ela pode nascer como nascem os bebês de ampulhe
ta, que morrem, às vezes, quando são tirados da incubadora. 

O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA - PI) - Sr. 
Presidente, eu já começaria a duvidar do mau nascimento de quem 
gerasse a lei, se ela apenas tem um mero artigo e disciplina um assun
to simples ou primário. Em um minuto podemos fazer nascer uma 
norma, se ela tem um artigo e disciplina um assunto trivial da nossa 
vida diária. Quem necessitar de mais tempo tem ·limitações de 
nascença. Se alguém precisa de nove me5es para gerar tal lei, acredito 
que esse alguém tenha sido mal nascido e, evidentemente, não terá 
condições de fazer nascer uma boa lei, qualquer o prazo que lhe seja 
concedido. 

O ilustre Líder da Minoria fez apenas uma incursão de natureza 
politica, que desejo aqui mencionar. S. Ex• aludiu à internação 
compulsória e a precedentes, por todos os títulos condenáveis, a 
União Soviética. No entanto, o internamento a que se refere o proje
to de lei nada tem a ver com aqueles detestáveis internamentos 
compulsórios vigentes na União Soviética. Lã por exemplo, se apare
cesse um Franco Montoro discordando do regime, verberando a 
ditadura soviética, mesmo com a lucidez que Deus lhe deu e com a 
inteligência que a todos embriaga - :vidente que a nós, brasileiros 
- lá, possivelmente, sua inteligência seria objeto de sanção, e S. Ex• 
terminaria sendo compulsoriamente convidado a um descanso em 
algum hospital psiquiátrico, onde receberia tratamento de chogue. 
Neste caso, não. Fala-se em alguém viciado, alguém dependente 
de tóxico. Já aqui está caracterizada a doença. Cuida-se aqui de 
proteger. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Quem caracteriza? 

O SR.' PETRÓNIO PORTELLA (ARENA- PI)- Evidente
mente não pode ser a autoridade policial. Têm de ser os médicos, tem 
de ser exatamente um corpo médico devidamente habilitado, até por
que, ao que me consta, sempre que se trata de doença, em qualquer 
processo. é necessário o parecer médico. Não é preciso que se diga is
to numa lei especial. .. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Está implícito. 

O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA - PI) - Não. ~ 
matéria relativa ao exercício da medicina. Só o médico pode pronun
ciar-se a respeito de matéria que precise da palavra do especialista. 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA - PI) - Com o 
maior prazer. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Muito provavelmente 
no exemplo que V. Ex• repeliu -e é claro que não estou pretenden
do comparar us duas situações- no exemplo da Rússia, onde existe 
o trutamento compulsório - e é a mesma figura -, lá também, 
quando uqudes cientistas ou udversários do regime são levados à 
clinicu psiquiátrica, é o médico quem atesta: este homem está louco, 
está contra o regime, e arranjam ruzões. No caso concreto, peço a 
V. ExY atente para o artigo: 

"Mesmo que a pessoa não esteja respondendo a inquéri· 
to ou processo por crime definido nesta lei, ele será 

encaminhado, para tratamento nos estabelecimentos referi· 
dos no art. 99, pela autoridade judiciária, policial ou 
administrativa." 

~ a autoridade quem encaminha. ~ claro que o médico fará o 
exame e dirá: Não. Está doente mesmo. E o doente fica ali, mas sem 
nenhuma garantia da Justiça. Isso viola o artigo da Constituição que 
define as garantias da pessoa humana. Ninguém pode ser preso sem 
culpa formada. Esse tratamento compulsório é inovação em nosso 
Direito, inovação que não será aceita pela Bancada do MDB. 

O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA -- PI) - Sr. Pre· 
sidente, não viola coisíssima alguma. Está clarissimo. O exemplo, 
ainda hã pouco simulado pelo ilustre representante do MDB e seu 
Líder, diz respeito a casos políticos - cidadãos que falam demais, 
num País totalitário, são enviados exatamente pelos donos do 
mundo, os donos do poder ... 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Mas os donos do poder 
existem em todas as partes. A lei que autoriza esse in~ernamento aos 
nossos, não diz que é por motivo político, e sim para tratar o doente. 
A lei - é claro não diz. É preciso verificar a sua aplicação, no que 
ela representa de abuso de autoridade e violação da liberdade. 

O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA - PI) - Sr. 
Presidente, estamos tratando de caso de dependentes de tóxicos. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Mas quem? É a Justiça 
que vê. 

O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA - PI) - Por sua 
vez a autoridade só pode fazê-lo se baseada em laudo médico, ... 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP) - Mas de médico nomea
do. ~a garantia da Justiça. Se se falasse no processo ... 

O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA - PI) - ... 
porque, a partir do momento em que o médico faltasse ao seu 
dever ... Se V. Ex• acha que não temos um corpo médico capaz, 
com eficiência e probidade de dar pareceres a respeito da dependên
cia, então estaremos perdidos. Inclusive, o laudo médico pode ser 
contestado. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Não. V. Ex• ignora ou 
nega fato evidente. V. Ex• sabe perfeitamente que não faltam. Hã 
médicos ilustres, idôneos e há também os que não o são. Quantos 
casos de abuso, de violência são encobertos através de atestados não 
corretos. 

O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA- PI)- Há sem
pre um ne~o causal dos abusos. Esses abusos não acontecem sem· 
uma razão primordial. No caso político, é certo porque, em verdade, 
é o agente do poder ditatorial que determina. A compulsão não vem 
simplesmente em relação à vitima. Começa a compulsão exatamente 
em relação aoa agentes, aos médicos, que são meros serviçais da von
tade totalitária. Não é este o caso. Aqui, o de que se cogita, o de que 
se cuida é exatamente resguardar o doente, preservando-lhe a saúde 
ou estabelecendo os meios indispensáveis à sua cura. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- E para a sua liberdade. 
Por que não submeter o caso à Justiça? 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - A pedido, às vezes, da 
própria família. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Não, não é. 

O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA- PI)- Evidente 
que· não pode ser subtraído. A partir do momento em que uma 
autoridade policial abuse, há o recurso à Justiça. Isso, não foi 
subtraído. Absolutamente. ~inacreditável que V. Ex• separe as leis 
e não estabeleça uma lei especial no contexto gerul da estrutura do 
Pais. 

O Sr. Franco Montoro (M DB- SP)- Seu uutoridade policial 
determinar, a pessoa será internada, independentemente de ordem 
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judicial ou até de ordem administrativa. Qualquer policial pode 
aeterminar a internação. 

O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA- PI)- Temos os 
casos típicos de doenças - e não gostaria de decliná-las - para as 
quais há a providência do Poder Público. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- São as doenças contagio· 
sas. Aí é a preservação da saúde pública. ~outra coisa. 

O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI) - Sr. 
Presidente, a respeito deste assunto há um único objetivo: proteção 
da pessoa humana, estabelecendo, evidentemente, ... 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Esta foi a intenção. 

O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI} - ... um 
sentido altamente educativo, que não se cinge àquele que esteja nas 
malhas do vício, mas, também, a quantos por ele sejam responsáveis. 
Há um sentido altamente educativo na lei, que não pôde ser visto 
pelo ilustre Líder da Minoria, ... 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Não. Há o sentido 
punitivo, e não o educativo. Pelo contrário, é o sentido punitivo da 
internação compulsória, à revelia da pessoa, por autoridade policial. 

O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI) - ... 
preferindo S. Ex• ilustrar a sua tese com o internamento compulsó
rio vigente na União Soviética. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- E o símile. 

O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI) -Não tem 
nada de símile, e a melhor prova de que não é símile é que V. Ex• 
está falando, inclusive dizendo ... 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Porque a lei ainda não 
está em vigor. 

O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA- PI)- ... até al
guns impropérios, a pretexto de estar servindo à legalidade. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- V. Ex• me permite um 
aparte? 

O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI) - Com o 
maior prazer. 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - E muito fácil. E exata
mente com essa facilidade de julgamento que V. Ex• acha seja impro
pério aquilo que representa o pensamento dos ilustres integrantes do 
Instituto Brasileiro de Ciências Penais, o órgão mais autorizado so
bre a matéria no Brasil ... 

O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI) - Quem 
disse foi o seu liderado. Não entrei nesse mérito. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Não. S. Ex• se referiu a 
leis prematuras, e esta o é, pois ainda não amadureceu par~ ser apro
vada. ~ uma inovação que deve ser debatida pelo menos na 
Comissão de Constituição' e Justiça, Não o foi e não será se não 
atendido este aspecto. v.· Ex• disse "impropério" ... 

O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI) - Retiro a 
palavra, pois- parece- o feriu, ... 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Não, quero mostrar ... 

O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI) - ... esque
cendo os elogios posteriores. Hã impropérios proferidos com o 
maior brilhantismo. Inclusive, há cidadãos que conseguem fazer do 
quadrado redondo, tamanho o brilho de seus argumentos. V. Ex•, às 
vezes, consegue milagres ... 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Senador, isto é uma for
ma de fugir do problema. 

O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI) - Jú que a 
palavra "impropério" desgosta V. Ex•, eu a retiro. Nilo me faz mal, 
até porque desejo a suavidade nos debates, que deixa bem o Senado. 

O Sr. Leite Chaves (MDB - PR) - V. Ex• me permite um 
aparte? 

O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI} - Com o 
maior prazer. Antes, V. Ex• me vai responder àquelas perguntas so
bre a gestação das leis no prazo certo, provável etc. 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP)- Respondo por V. Ex•, 
se me permite. 

O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Eu teria condições. 

O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA- PI)- Não, mas 
pedindo ao nobre Senador Leite Chaves. 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP)- Não, V. Ex• não é di
tador ainda. V. Ex• hã de permitir tratemos de um aspecto ou de ou
tro. Que a lei deve ter um trabalho de preparação, entendo perfeita
mente válida a expressão. 

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.) 

O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI) - Vez por 
outra o nobre Líder da Minoria tem esses ataques e não deixa 
ninguém falar. 

O Sr. Leite Chaves (MDB - PR)- Além de processo jurídico, 
a lei é processo moral. Logo, é processo de elaboração mental. Mes
mo para o processo de elaboração mental tranqUilo tem de haver um 
prazo. Se o pensamento é apenas de um indivíduo, o prazo é menor;· 
mas se serve para uma coletividade, é maior. Assim, há um prazo de 
gestação. Mas já não é a minha preocupação a lei ser votada com tan
ta virulência, com tanta veemência. E outro caso. O Senador Franco 
Montoro realmente diz dos seus cuidados, quando se introduz no Di
reito brasileiro processo dessa natureza, isto é, o tratamento compul
sório. Hoje, pode ser nesta questão de tóxicos, mas amanhã poderá 
ser em outro setor. Recentemente, delegados de polícia discutiram 
com o Ministro da Justiça a prisão cautelar, e o País levantou-se con
tra essa medida. Esse internamento está-me parecendo um suce
dâneo para a prisão cautelar, e pior, pois não há habeas corpus con
tra internamentos compulsórios. O MDB que se cuide, porque, se 
uma lei dessas passar, qualquer objeção, aqui, ao Governo poderá 
implicar em internamento por loucura, e será dificil para o nosso Par
tido,. Portanto, com mais razão deve-se pensar em prazo maior para 
a discussão de lei desta natureza. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Solicito a V. Ex• 
conclua o seu pronunciamento, e não concedesse mais apartes. 

O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA- PI)- Estou 
-concluindo, Sr. Presidente. 

Evidentemente é difícil o diálogo. Comparar o recolhimento 
para fins de salvar um dependente de tóxico ... 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Por autoridade policial. 

O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA - PI) - ... com 
um internamento compulsório provindo de medida exclusivamente 
política, usual na União Soviética, é, Sr, Presidente, abusar das pala· 
vras e não ter medo de enfrentar ou afrontar a própria verdade. 

E lamentável que, num jogo de meras palavras - jâ agora 
proclamo, vazias -. se pretenda invalidar um projeto, útil e 
honesto, ... 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Lembro que as palavras 
vazias são dos cientistas. 

O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA- PI)- ... que não 
está sendo improvisado nem votado de força açodada, pois já por 
quase noventa dias tem curso no C~ngresso Nacional, para exame, 
pura meticuloso estudo, para acurada meditação dos Srs. Senadores 
e Deputados. 

Com o devido respeito ao ilustre Llder da Minoria, em quem res· 
salvo a boa intenção, lamentando o paralelismo, que me permito 
chamar de infeliz. 
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O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- V. Ex• é livre. No entan· 
.o, o paralelismo é dos próprios cientistas. Apenas estou sendõ o in· 
térprete dos maiores penalistas, que procuraram a mim e a V. Ex• 

O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA- PI)- Sr. Presi
dente, às vezes os cientistas - e uso a expressão do Senador Leite 
Chaves, para responder ao seu Líder -. às .vezes os cientistas vêem 
apenas os fatos sob o seu estrito ângulo,' e não percebem as impli
cações políticas. Essas, nós as vemos e até antevemos, principalmen· 
te um !tomem da capacidade intelectual e da visão política do ilustre 
Líder da Minor;a. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Solicito ao nobre 
Senador Henrique de La Rocque o parecer da Comissão de Consti
tuição e Justiç~ sobre a Emenda de Plenário. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA- MA. Para 
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O mérito do presente projeto, em sua estrutura global, não nos 
cabe examinar. O parecer a ser proferido se restringirá apenas ao 
exame da emenda apresentada, em plenário, pelo eminente Líder do 
Movimento Democrático Brasileiro, Senador Franco Montoro, e 
também à apresentação de duas subemendas e uma de redação, com 
o desejo de contribuir com nossas limitações regimentais para aper· 
feiçoamento do presente projeto. , 

Retorna o Projeto de Lei n9 57 f76, que institui a nova legis
lação antitóxico, à apreciação da Comissão de Constituição e Justi
ça, em decorrência da apresentação da Emenda de Plenário n9 I, de 
autoria do Sr. Senador Franco Montoro. 

A proposta visa remeter ao sistema do art. 394 do Código de 
Processo Penal o processamento dos crimes definidos na nova lei, 
com o que objetiva resguardar- segundo acentua o autor na justifi
cação- todas as garantias asseguradas à defesa no processo comum. 

Entendemos que a adoção desta medida não só subverteria todo 
o processo, pondo por terra uma das maiores conquistas do projeto, 
que é, justamente, a de instituir o princípio da celeridade racional, co
mo também resultaria num retrocesso ao regime do atual Código de 
Processo Penal, já alterado, inclusive, pelo projeto da nova lei 
processual que o substituirá e que se encontra, atualmente, em trami
tação na Câmara dos Deputados. 

Por isso, somos contrários à aprovação da Emenda n9 I, de Ple
nário. 

Por outro lado, como a apreciação da matéria ensejou-nos rever 
mais detalhadamente o projeto, após o acolhimento das Emendas 
n9s I, 2 e 3 desta Comissão, julgamos de bom alvitre apresentar al
gumas sugestões que viriam, a nosso ver, corrigir algumas in
congruências redacionais e harmonizar o seu texto ao espírito que 
orientou sua feitura, isto é, o da aplicação de normas juridicamente 
perfeitas e socialmente eficientes. 

Assim é que, sugerimos: 
I- A inclusão da palavra "prescrever" no caput do üt. 13, que 

deveria, por uma questão de ordenamento lógico, figurar entre as 
palavras "guardar" e "ministrar". 

Verifica-se, no art. 16, que ela é, corretamente, colocada antes 
de "ministrar", formando a expressão: "Prescrever ou ministrar ... " 

Objetivando, o art. 13 da lei passaria a ter a sePuinte redação: 

"Importar ou exportar, remeter, preparar, produzir, fa
bricar, adquirir, vender, expor à venda ou oferecer, fornecer 
ainda que gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer 
consigo, guardar, prescrever, ministrar ou entregar, ... " 

II - Coerentemente com a Emenda n9 3, que suprimiu o pará
grafo único do art. 16, hâ necessidade de alteração da pena prevista 
no art. 13 - de 5 a 15 anos de reclusão -, reduzindo-a para de 3 a 
15 anos, já que pode ocorrer a hipótese de que, principalmente, o mé
dico venha a cometer uma das ações previstas, não por dolo direto, 
mas eventual, o que daria ao julgador maior elasticidade na sua 
aplicação. Além do mais, como bem informa o Presidente do Grupo 
de Trabalho, que elaborou o anteprojeto, em expediente encaminha
do ao Senhor Ministro da Justiça, há opiniões de alguns magistrados 

-

paulistas "de que a pena prevista para as modalidades criminosas de 
tráfico (5 a 15 anos de reclusão), levariam juizes a contornarem a lei, 
no sentido de absolvição, julgando que o mínimo de 5 anos é 
demasiado para traficantes de pequeno porte, vulgarmente · cha
mados "passadores ou atravessadores" e, assim, frustrada ficaria a 
repressão penal". . . _ 

lll - No art. 19 ocorre uma desnecessária repet1çao da 
expressão "dos crimes definidos nesta lei". Diz o caput: 

"Art. 19. As penas dos crimes definidos nesta Lei serão 
aumentados de um a dois terços: 

III - se qualquer dos crimes definidos nesta Lei decor
rer de associação ou visar a menores de vinte e uin anos ou a 
quem tenha, por qualquer causa, diminuída ou suprimida a 
llapacidade de discernimento ou de autodeterminação;" 

Vê-se que bastaria, no item III, apenas a palavra "deles", depo1s 
de "qualquer" - ficando "se qualquer deles decorrer"-, para' 
entender-se qué: se trata dos crimes definidos nesta Lei. 

Assim, somos pela rejeição da Emenda n9 I, de Plenário, e 
apresentação das seguintes 

SUBEMENDA À EMENDA N9 2- CCJ 

Inclua-se entre as palavras "guardar" e "ministrar" a seguinte: 
"prescrever'·. 

SU BEMENDA À EMENDA N9 3- CCJ 

Suprima-se o parágrafo único do art. 16 e altere7se a pena pre
vista no art. 13, que é de "cinco a quinze anos" para "três a quinze 
anos". 

Finalmente, sugerimos à Comiss~o de Redação para substituir 
no art. 19, inciso III, as expressões "nos crimes definidos nesta lei", 
pelo vocábulo "deles", cujo aspecto reducional e ·técnico é mais 
condizente com o Projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - O parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça conclui pela rejeição da Emenda 
de Plenário, oferecendo duas subemendas às Emendas n9s 2 e 3-
CCJ, apresentadas anteriormente. . . . 

Solicito ao nobre Senador Cattete Pmheuo, o parecer da 
Comissão de Saúde. 

O SR. CATTETE PINHEIRO (ARENA- PA. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Retorna a esta Comissão o Projeto de Lei da Câmara n9 57/16,: 
que estabelece medidas de prevenção e repressão ao tráfico ilícito e 
uso indevido de substâncias entorpecentes ou que determinem depen
dência física ou psíquica, em virtude de ter recebido emenda de 
Plenário de autoria do eminenteSenador Franco Montoro. 

A Emenda apresentada dá nova redação ao artigo 21 do Pro
jeto, prescrevendo que "os crimes definidos nesta lei serão proces
. sados de conformidade com o disposto no art. 394 e seguintes do 
Código'de Processo Penal, assegurada a estes a preferência ~obre os 
processos relativos às demais infrações". 

A Comissão de Constituição e Justiça, ao se pronunciar &obre o 
assunto, assim se manifestou: 

"Entenoemos que a adoçâo dessa medida, não só subver
teria todo o processo, pondo por terra uma das maiores 
conquistas do Projeto, que é, justamente, a de instituir o 
princípio da eeleridade racional, como também resultaria 
num retrocesso ao regime do atual Código de Processo Penal, 
já alterado, inclusive, pelo Projeto da nova lei processual que 
o substituirá e que se encontra, atualmente, em tramitação na 
Câmara dos Deputados, eis não permitir o Código vigente a 
aplicação ln totum dos princípios da oralidade, da identidade 
física do juiz, da imediatidade e o da concentração da prova." 

A apreciação do mérito, no tocante à Emenda, como se observa, 
é exclusivamente da Comissão de Constituição e Justiça. 
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Quanto às duas subemendas apresentadas pela douta Comissão 
de Constil uição e Justiça às Emendas n9s 2 e 3 -CCJ, nos parecem 
de toda pertinência, visto que a redução da pena mínima prevista no 
art. 13, de cinco para três anos, se reveste de maior justiça, pro
curando amenizar situações primárias, inegavelmente atenuantes. 

Em face do exposto, somos pela rejeição da Emenda n9 I, de 
Plenário e aprovação das subemendas da Comissão de ConsiituiçãÍJ. 
e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
ao Sr. Senador Ruy Santos para emitir o parecer da Comissão de 
Finanças. 

O SR. RUY SANTOS (ARENA- BA. Para emitir Parecer.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O ilustre Senador Franco Montoro apresentou no Plenário a se· 
guinte emenda: 

Dê-se ao Art. 21 a seguinte redação: 

"Art. 21. Os crimes definidos nesta lei serão proces
sados de conformid'ade com o disposto no art. 394 e seguintes 
do Código de Processo Penal, assegurada a estes a preferên
cia sobre os processos relativos às demais infrações." 

A Comissão de Constituição e Justiça opinou contrariamente à 
emenda e apresentou duas subemendas às Emendas n9s I e 2- CCJ. 

Tanto a Emenda n9 I de Plenário, como as duas subemendas da 
CCJ, não implicam em despesas nem têm nenhuma conotação de mé
rito sujeita à nossa apreciação. 

Por esta razão, nada temos a opor. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - O Parecer da 
Comissão de Saúde ê contrário à emenda de Plenário e favorável às 
subemendas da Comissão de Constituição e Justiça. 

O Parecer da Comissão de Finanças é favorável à emenda de 
Plenário e às subemendas da Comissão de Constituição e Justiça. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. (9-Secretário. 

~ lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N9 513, DE 1976 

Nos termos regimentais requeiro destaque, para rejeição, do 
parágrafo único do art. li e art. 12 do Projeto. 

Sala das Sessões, 29 de setembro de 1976.- Franco Montoro. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Completada a 
instrução da matéria, passa-se à sua apreciação. 

Em votação o projeto, sem prejuízo das emendas e do requeri- . 
mento lido. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Sr. Presidente, peço a 
palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Sr. Senador Franco Montoro, para encaminhar a votação. 

O SR. FRANCO MONTORO PRONUNCIA 
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORA· 
DOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O Sr. Petrônio Portella (ARENA - PI) - Peço a palavra para 
encaminhar a votação, Sr. Presidente. 

O SR. ·PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Tem a palavra, 
para encaminhar a votação, o nobre Senador Petrônio Portella. 

O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA - PI. Para enca
minhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, já ficou 
sobejamente demonstrado que não estamos a votar lei sob regime de 
açodamento. 

Somos dos que defendem, intransigentemente, o processo le
gislativo tal como foi instaurado pela Constituição de 1967. Consi
deramos o regime de prazos algo de extraordinário para levanta
mento do próprio conceito do Congresso Nacional. Aqui e ali, pela 
complexidade de determinadas leis, temos problemas sérios a resol· 
ver e dificuldades surgem para dar-lhes solução num prazo exíguo, ê 
verdade. De maneira geral os prazos são oportunos e o Congresso re-

força sua autoridade pela celeridade dos trabalhos legislativos. Este é 
o nosso ponto de vista QUe o defende~os com tranqUilidade. 

Quanto à colaboração dos ilustres juristas louvamo-la c tantas 
quantas possam vir neste sentido. Mas, evidente que não elegemos os 
ilustres juristas como detentores da verdade. Suas contribuições são 
criticáveis, também. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Claro. 

O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA - PI) - Há, por 
exemplo, uma negativa ao vernaculismo da palavra intervcniência, 
que existe nos nossos léxicos, embora seja uma palavra negada pelos 
juristas. E: bom que se assinale. 

Mas, Sr. Presidente, o ilustre Senador Franco Montoro, atro
pela muito as coisas e, na sua mania de confundir, às vezes, os artigos 
de projeto de lei são vítimas dessa sua prática. S, Ex• leu o artigo 13 
e deu uma interpretação inteiramente literal e bisonha, fora, absoJu. 
tamente fora do contexto. A interpretação não é a de que será enqua
drado quem tenha. Quem seja encontrado com tóxico. S. Ex• tem 
que ler o artigo todo para encontrar o seu sentido, do contrário, não 
o entenderá ou o entenderá mal. Não será a simples palavra, o 
simples verbo expresso num artigo isolado do texto que se há de en
conttar a definição legal. Quando a lei diz: "Ministrar ou entregar", 
quer dizer: não é nem a posse, não é uma situação passiva de posse, 
mas uma situação ativa de ministrar ou entregar, sob qualquer 
forma, a consumo substância entorpecente. Veja-se bem como o 
final do artigo esclarece o sentido doloso da prática. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- "Trazer consigo". 

O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA - PI) - "Trazer 
consigo". Mas não será simplesmente o "trazer consigo" consi· 
derado isoladamente. 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) -Trazer consigo subs
tância tóxica. 

O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA PI) - Para os fins 
da lei. Evidentemente V. Ex• não pode pegar o verbo e isolá-lo do 
contexto, ignorando a intenção do agente, o que é fundamental. Para 
uso próprio. 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Não, mas cada verbo é 
uma figura típica diferente. Cada uma vale per si. 

O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA- PI)- Se só tivés· 
semos juízes como o Senador Franco Montoro, estaría'!los per
didos ... 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Então, V. Ex• está per· 
dido porque os criminalistas dizem isso. 

O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA - PI) - V. Ex• 
diz por eles. Entregar-se-ia a fórmulas passionais e, evidentemente, 
os réus estariam todos perdidos diante da implacabilidade de sua 
sentença irrecorrível. Mas tal não acontece. O texto é Iimpido, é 
claro e há de ser lido na sua inteireza para ser devidamente inter·· 
prelado. 

Veja, Sr. Presidente, S. Ex• falou em "guardar e trazer consigo". 
S. Ex•, às vezes, fica só no artigo e, não raro, no meio do artigo e 
quando está com alguma indolência mental, fica num verbo do 
artigo. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Cada um é uma figura 
típica. 

O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA- PI)- Art. 17: 

Art. 17. Adquirir, guardar ou trazer consigo, para uso 
próprio, substância entorpecente ou que determine depen
dência tisica ou psíquica, sem autorização ou cm desacordo 
com determinação legal ou regulamentar: 
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Eu não havia lido este artigo, não estava atento a ele c jâ estava 
dando a interpretação exata ao art. 13, porque aprendi, em Direito, a 
dar interpretação correta aos textos legais. 

Em seguida, a lei fa; . -'Plícito aquÜÓ que, de forma confusa, in
terpretou o ilustre Líder Ja Minoria. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- O Líder está entorpe
cido. 

O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA - PI) - E, feliz-
mente, esse tipo de entorpecimento não é crime. · 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Não, é para uso pró
prio. V. Ex• está confundindo as coisas. Aquilo se refere apenas para 
uso próprio, não quando de entrega a outrem. 

o· SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA - PI) - V. Ex• 
está exatamente repetindo texto do art. 13 estabelecendo conexões 
com as outras condições do artigo. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Não, é outro texto, é ou
tra figura. 

O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI) - Não. f: a 
mesmíssima figura, porque as definições do crime estão no art. 13. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Se fosse a mesma figura 
seria o mesmo artigo. 

O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI) - Está no 
artigo para cominar pena. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Aí, é para uso próprio. 

O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA- PI)- "Uso pró
prio, trazer comigo." 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Exato. "Para uso pró
prio." 

O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA- PI)- Disse, ini
cialmente, haveria de ser interpretado o texto legal com os acrés
cimos do artigo. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Não há dúvida. 

O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA- PI)- V. Ex• 
não, isolou, "trazer "comigo". Bastà trazer para se configurar o cri
me, o que não é verdadeiro. Não precisava da explicitação da lei para 
que esse juízo fosse definitivamente feito por uma exegeta inexperi
ente. 

o Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- V. Ex• está inteiramen
te equivocado. Entendeu palavras isoladas. Eu posso tomar a pala
vra isolada para tornar mais claro, mas evidentemente estou toman
do 0 texto em seu conjunto. Toda interpretação visa o conjunto do 
artigo. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- (Fazendo soar as 
campainhas.) -·Durante a votação, os Srs. Líderes sabe.m muito 
bem que não pode haver debate. 

O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI) - Sr. Presi
dente, ora S. Ex• fica em estado de torpor, ora se excita demais e 
perturba a lei interna da Casa. Lamentavelmente registro este fato 
para assinalar que não houve açodamento de nossa parte. Estamos 
cumprindo a Constituição Federal, que foi sábia nas inovai;ões trazi
das em 1967. 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - V. Ex• acabou de 
confessar que não tinha lido o artigo, 

O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA- PI)- Não esta
va atento a ele. Estamos há mais de oitenta dias com o projeto trami
tando no Congresso Nacional. 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Acha V. Ex• oitenta 
dias suficientes para uma lei dessa natureza? 

O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI) - Acho 
mais do que suficiente. 

O Sr. Franco Montoro (MDB -SP)- Lamento. Essa é a nossa 
diferença. 

O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA- PI)- f: questão 
de deficit maior ou menor. Os juristas disseram-me, pelo menos Üm 
me disse que recebera o texto havia 48 horas e bastariam dez dias. O 
Senador Franco Montoro considera 80 insuficientes. Veja bem Sr. 

··Presidente, que eles brigam entre si, não entram em acordo. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Permite V. Ex•? 

O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA- PI)- Na hora 
de negar, tudo é válido, mesmo qu~ a verdade seja sacrificada. · 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Na hora de defender 
tudo é válido. 

O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA- PI) -Sr. Presi
dente, os fatos estão esclarecidos. Não há, em verdade, nada que pos
sa subsistir de substancial, contra o projeto de lei ora em discussão, 
senão a paixão oposicionista de quem quer negar, numa necessidade 
de afirmação política, como ainda há pouco afirmou da tribuna o 
ilustre Líder da Minoria. Continue S. Ex• negando, continue confun
dindo, continue perturbando-se diante dos textos legais. De nossa 
parti.:, cabe-nos dizer que estamos a cumprir o dever. A Comissão de 
Constituição e Justiça se não se reuniu, tempo houve para tanto. E 
não venha alegar S. Ex• o Senador Franco Montoro a campanha 
eleitoral porque, deste modo, estaríamos de dois em dois anos com o 
período legislativo sacrificado pelas eleições. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Não com cinco projetes 
em. regime de urgência sem ter urgência. Qual a urgência dessa maté
ria? Por que 90 dias para isso? 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) (Faz soar a campai
nha.) 

O SR. PETRÓNIO PORTELLA (ARENA - PI) - O critério 
de urgência é do arbítrio do Poder Executivo. Tal houve. f:, no nosso 
entender, um assunto da maior importância e da maior gravidade. 
Para V. Ex• pode não ser. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Roma locuta, causa flni· 
ta. Falo em urgência. Importante é, gravidade é, urgência não. 

O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA- PI)- Para nós 
é importante, é grave, é urgente e não vimos, da parte do ilustre Lí
der da Minoria, nem de sua parte propriamente dita, nem daqueles a 
quem S. Ex• recorreu em última hora, nada que de tão evidentemen
te prestimoso pudesse justificar um adiamento, descumprindo um 
regime de urgência que, por sinal, tem arrimo na Lei Maior. (Muito 
bem!) 

O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Sr. Presidente, peço a pala
vra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Não há mais 
encaminhamento de votação. 

Na discussão e no encaminhamento de votação das proposições, 
em regime de urgência, nos casos do art. 371, letras a e b, só poderão 
usar da palavra, e por metade do prazo previsto para as matérias em 
tramitação normal, o autor da proposição e os relatores, além de um 
orador de cada Partido. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o Projeto, sem prejuízo das 

Emendas e do Requerimento, queiram conservar-se sentados. 
(Pausa.) 

Está aprovado. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Sr. Presidente, peço 
verificação de votação. · 

...... ~ ............. m. ............................... ____________ ___ 
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O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Vai-se proceder à 
verificação de votação, requerida pelo nobre Senador Franco 
Montoro. 

A votação será feita pelo processo nominal. 
Peço aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares. 

O Sr. Petrônio Portella (ARENA- PI)- Sr. Presidente, peço 
a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Com a palavra o 
nobre Senador Petrônio Portella . 

. O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI. Como Li· 
der, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, tenho a impressão de que não hã número, pois está evi
dente a obstrução do Movimento Democrático Brasileiro que, de 
um certo modo, contraria a calorosa manifestação em abono do Po
der Legislativo. Do parecer do ilustre Relator, inclusive, há apro
vação de propostas feitas pelo ilustre Líder da Minoria, aqui expres
sas da Tribuna e nôs devíamos estar a cavalheiro porque no dia 2 
termina o prazo e a matéria será aprovada, necessariamente, apenas 
com as emendas da Câmara. Nessa hipótese, então, o Senado, atra
vés exatamente da obstrução do Movimento Democrático Brasileiro, 
ficará privado de oferecer os seus subsídios através da sua Maioria, o 
que será sumamente democrático. 

1:: um registro que faço, acrescentando ainda mais que, de nossa 
parte, em termos de Governo, prejuízo nenhum há. Se há algum 
prejuízo, talvez seja da Casa que vai perder a oportunidade de ver 
aprovados subsídios da maior valia, apresentados pelo ilustre 
Relator da matéria. (Mui to bem!) 

O.Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Sr. Presidente, peço a 
palavra, como Líder. 

vra. 
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- V. Ex• tem a pala-

O SR. FRANCO MONTORO PRONUNCIA DISCUR
SO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÃ 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Vai-se proceder à 
votação, pelo registro eletrônico de votos .. 

Os Srs. Líderes votarão em primeiro lugar.(Pausa.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Petrônio Portella 
Altevir Leal 
Arnon de Melio 
Cattete Pinheiro 
Daniel Krieger 
Domício Gondim 
Eurico Rezende 
Fausto Castelo-Branco 
Gustavo Capanema 
Heitor Dias 
Helvídio Nunes 
Henrique de La Rocque 
ltalivio Coelho 
José Guiomard 
Lourival Baptista 
Luiz Cavalcante 
Otto Lehmann 
Paulo Guerra 
Ruy Santos 
Saldanha Derzi 
Teotónio Vilela 
Wilson Gonçalves 

VOTA "NÃO" O SR. SENADOR: 

Franco Montoro 
O SR. PRESIDENTE (Magulhues Pinto) - Votaram "SIM", 

22 Srs. Senadores: "NÃO", I Sr. Senador. 

Não houve número para votação da matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Es»atada a matéria 
da Ordem do Dia. 

H.â oradores inscritos para esta oportunidade. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Leite Chaves. (Pausa.)' 
S. Ex• não está presente. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Peço a palavra, Sr. Presi· 
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Franco Montoro. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, desejo trazer ao conhecimento do Senado requerimento 
aprovado pela Câmara Municipal de São José dos Campos, em que 
se transmite ao Senado e às autoridades do plano federal deliberação 
daquela Casa Legislativa. 

Nesta representação, de autoria do Vereador Carlos Alberto 
Macedo Bastos, fazem S. Ex•s um apelo, a fim de que não se 
oponham entraves ao desdobramento normal das exigências legisla
tivas, no sentido de rever a situação da cidade de São José dos 
Campos, como Estância Hidromineral. 

Pela lei vigente, as estâncias têm que comprovar essa condição 
para continuar com o seu status de verdadeira estância ou de re
tornar à simples condição de município comum, readquirindo, nesse 
caso, a sua autonomia, com eleições livres para Prefeitos. 

são José dos Campos está nessas condições. Foi declarada 
estância hidromineral de forma surpreendente: não existe nenhuma 
fonte de água mineral. Com certa ironia, os representantes daquela 
Câmara dizem que a água mineral sô é encontrada, naquele municí
pio, nos restaurantes e nos bares. Não há nehhuma fonte de água 
hidromineral. 

Nessas condições, o município, dentro do prazo legal, verificada 
a inexistência das condições para a sua colocação no status de 
estância, passará à condição de município comum e poderá eleger.' 
portanto, o seu Prefeito. Este o sentido do apelo, que passo a 
taquigrafia, pedindo que o mesmo, na sua inteireza, seja incorporado 
ao presente pronunciamento. 

A eleição dos Prefeitos pela comunidade representa uma 
exigência democrática, Sr. Presidente, e a experiência tem revelado 
que o povo, melhor do que qualquer autoridade, sabe escolher os 
seus prefeitos, os seus governantes. Temos a prova disso no M~ni· 
cípio de São Paulo. Incontestavelmente, os dois melhores prefeitos 
de São Paulo, aqueles que concluíram o ·seu mandato e entraram 
para a história como grandes administradores municipais foram 
Prestes Maia e Faria Lima. 

Ora, esses dois homens, considerados os melhores Prefeitos da 
cidade, foram eleitos pelo povo e os piores, cuja referência me 
dispenso de fazer, foram sistematicamente nomeados pelas autori
dades. E quando alguns começavam a acertar . e a realizar uma 
administração voltada para o interesse da cidade, foram afastados 
em meio de sua obra, sob o pretexto de uma falta de sintonia entre o 
Governador que o havia nomeado e o Prefeito que começava a agir 
num sentido diferente da política, no caso, visivelmente eleitoral do 
Governador em questão. 

Esse fato mostra o acerto do apelo da Câmara de São José dos 
Campos. Eu transmito, conforme o requerimento, o apelo ao 
Plenário do Senado endossando as razões que fundamentaram esta 
solicitação. A eleição dos Prefeitos representa uma exigência 
democrática e a experiência tem revelado que esta.~ a melhor forma 
de atender uo bem comum dos municípios brasileiros. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
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DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. FRANCO 
MONTORO EM SEU DISCURSO: 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSt DOS CAMPOS 

São José dos Campos, 2 de setembro de 1976. 

Exm9 Sr. 
Franco Montoro 
Líder do MDB no Senado 

Excelentíssimo Senhor: 

Pelo presente tenho a grata satisfação de encaminhar a Vossa 
Excelência xerocópia do Requerimento 758, de autoria de ilustre 
vereador Carlos Alberto Macedo Bastos, aprovado na sessão ordiná
ria desta Casa de 31 de agosto. 

Valho-me da oportunidade para reiterar a Vossa Excelência 
meus protestos de apreço e consideração. - Mário Scholz, 
Presidente. 

CERTIDÃO 

Certifico que a presente xerox é cópia fiel do original arquivado 
na Secretaria da Câmara Municipal. 

S. José dos Campos, 3-9-76. - Mário Ottoboni, Secretário 
Administrativo. 

Senhor Presidente: 

Requeiro, na forma regimental, seja enviado um ofício a Sua 
Excelência o Senhor Presidente Ernesto Geisel, comunicando a Sua 
Excelência que esta Casa espera que em dezembro próximo futuro 
não seja executada uma nova "manobra" para enquadrar São José 
dos Campos entre os municípios tidos como "Estância Hidro
mineral". 

Jtlstifica-se tal pedido tendo em vista que até dezembro próximo 
os municípios considerados "Estância Hidromineral" pelo então Go
vernador Abreu Sodré, têm que comprovar sua condição de 
"Estância" para continuar com seu status de verdadeira "Estância" 
ou retornar à simples condição de Município comum, com auto
nomia e eleições livres para Prefeito. 

Ora, é largamente sabido que São José dos Campos não se 
enquadra em nenhum dos itens exigidos para ser considerado 
"Estância", pelo simples fato de nem possuir uma única fonte hidro
mineral. 

Lamentavelmente também, conforme foi amplamente divulga
do pela imprensa paulista, o Senhor Governador do Estado exerceu 
forte pressão sobre os Deputados da ARENA para que mantivessem 
o seu veto aposto sobre o Projeto das "estâncias", chegando a telefo
nar pela madrugada ao Deputado Paulo Kobaiashi para impedir que 
o mesmo desse o seu voto livre e consciente contra o veto do Senhor 
Governador. 

Diante desses acontecimentos, esta Casa, que foi denominada 
"o pulmão da democracia" teme que novas manobras sejam exerci~ 
das para que São José dos Campos não readquira sua autonomia por 
manobras escusas daqueles que querem continuar nomeando os seus 
prepostos e impedindo o exercício pleno da democracia em nossa ci
dade, daí a razão por que apelamos ao Chefe Supremo da Nação 
para que impeça que isso aconteça. 

Que desta decisão se dê ciência ao Senhor Presidente da Repúbli
ca, ao Senhor Governador do Estado, aos líderes da ARENA e do 
MDB no Senado, na Câmara Federal e na Assembléia Legislativa, 
assim como aos Deputados joseenses, Joaquim Vicente Ferreira 
Bevilacqua e Robson Riedel Marinho. 

SS., 31 de agosto de 1976. - Carlos Alberto Macedo Bastos, 
Vereador. 

... O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah) - Concedo a palavra 

.:.'ao nobre Senador Leite Chaves. 

O SR.' LEITE CHAVES PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PU· 
BL/CADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA - SE. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

. Segundo recentes informações prestadas à imprensa pelo Dr. 
Ângelo Calmon de Sá, o saldo acumulado dos empréstimos globais 
do Banco do Brasil aumentou 31,4% no primeiro semestre, passando 
de Cr$ 137 bilhões para Cr$ 180 bilhões. Cumprido o orçamento 
monetário estabelecido para este ano, com a previsão de uma 
expansão de 42%, o saldo desses empréstimos chegará a Cr$ 194,5 bi· 
lhões ao término de dezembro. 

Mas o aspecto mais importante é que do total de Cr$ 180 bi
lhões que o Banco do Brasil aplicou este ano, cerca de 53% (Cr$ 95,4 
bilhões) correspondem aos empréstimos ao setor agropecuãrio. A 
maior expansão foi a dos empréstimos ao setor público, que cresce
ram mais que os destinados ao setor privado, embora, como acen
tuou o Presidente Calmon de Sâ, os empréstimos ao setor público 
continuem a representar menos de 4% das aplicações totais, ou seja, 
menos de CrS 7 bilhões. 

Esses resultados são auspiciosos, pois comprovam que, apesar 
das dificuldades notórias do momento, o Governo do eminente Presi
dente Ernesto Geisel continua empenhado em manter o processo de 
desenvolvimento brasileiro sobretudo no setor rural. 

Divulga também a imprensa, a abertura, ainda este ano, de mais 
5 agências do Banco do Brasil no exterior: Teerã e Bahrein, no 
Oriente Médio; uma na África, em Lagos; e as duas restantes em 
Washington e Bruxelas. E duas outras já estão previstas para o pró
ximo ano. 

As agências que serão abertas no Oriente Médio e na África re
presentam novas áreas para o Banco. A sua localização estratégica, 
leva em conta a importância atual ou potencial dos países nas 
relações comerciais com o Brasil, ou a sua posição como centro fi
nanceiro de projeção mundial. 

Outra informação do Dr. Ângelo Calmon de Sã afirmou, é a de 
que cerca de I O mil pequenas e médias empresas alemãs estão em 
condições imediatas de realizar investimentos no Brasil. 1:: a confir
mação de que, apesar da crise internacional, o intercâmbio entre o 
Brasil e a Alemanha vem se mantendo em níveis apreciavelmente po
sitivos e animadores. 

Sr. Presidente, todos sabemos da importância de que se reveste 
o Banco do Brasil como um dos principais senão o principal instru
mento para a dinamização do progresso brasileiro. Notícias como a 
que acabo de transmitir enfatizam o êxito com que, apesar das difi
culdades, vamos logrando dar continuação ao desenvolvimento 
nacional. Alguns preferem o derrotismo, atemorizados diante do 
atual quadro internacional de crise económico-financeira. I:. preciso,· 
porém, que tomemos conhecimento de dados tão positivos, que re
forçam nossa.confiança no Governo Geisel e no futuro do Brasil. Di
ficuldade e obstáculo algum nos afetará e não sairemos do caminho 
traçado pela Revolução de 64, tendo como meta o definitivo en
grandecimento nacional. E o Banco do Brasil, sob a presidência do 
Dr. Ângelo Calmon de Sá e demais diretores, continua sua marcha 
de expansão em importante contribuição para os elevados pro
pósitos do Governo e da Revolução! (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah) ~ Concedo a palavra 
ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Pronuncia o 
seguinte discurso.)....:. Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
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"A Associação dos Funcionários Públicos do Estado de 
São Paulo conseguiu o pagamento de adicionais sobre adi
cionais atrasados para os funcionários e aposentados do 
Estado de São Paulo. 

Solicito de V. Ex• haja por bem apelar ao Exce
lentíssimo Senhor Presidente da República no sentido de es
tender tal benefício aos funcionários federais, autárquicos e 
aposentados da VFCO - RFFSA, baseando-se no fato de 
que o custo de vida sofre um processo acelerativo em todo o 
País, não se restringindo apenas ao Estado de São Paulo." 

Esse o texto de carta que me foi enviada por um aposentado da 
RFFSA e, evidentemente, um mísero brasileiro, em dura situação 
após gastar a mocidade e suas forcas servindo ao Brasil. 

A afirmação é confirmada por informação do Presidente da 
Associação dos Funcionários Públicos de São Paulo, Sr. José Pedro 
de Araúj'o Luso Júnior, que diz:" ... vimos esclarecer-lhe que o movi
mento adicional sobre adicional é estadual. Somente aqueles que têm 
tempo de serviço prestado ao Estado de São Paulo podem participar. 
Não inclui os Federais". 

Sr. Presidente, a União tem sido tão madrasta com seus servi
dores, sobretudo os aposentados, que até os Estados já estão dando 

. mais que ela a seus ex-funcionários. 

Aqui deixo o apelo, que é dirigido ao eminente Presidente da Re
pública. E formulo votos para que as esperanças do meu missivista 
não venham a ser totalmente em vão. 

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

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Vasconcelos Torres. 

O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA- RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Tenho estado, permanentemente, em visita à Região Adminis
trativa de Jacarepaguá, onde está situado um núcleo popula
cional muito denso - a chamada Cidade de Deus - que vem de 
completar I O anos de fundação. Ali, em conta to direto com o povo, 
tenho anotado uma série de reivindicações que, após serem devida
mente catalogadas e selecionadas, encaminhei-as aos órgãos 
competentes, objetivando a sua solução. 

Foi constituída uma comissão organizadora para as comemora
ções desse decênio, e no primeiro ano de integração nacional tem a 
presidi-la o Sr. Serafim Xavier da Silva, e a secretariá-la o Sr. João 
de Pinho. Intenso programa foi elaborado pela Comissão, para que o 
evento fosse devidamente assinalado. 

No dia 25 de setembro, lá estive, quando uma vibrante parada 
foi assistida pela população local. 

Sinto que há esperança na solução de graves situações, e eu, no 
ensejo em que registro a efeméride, desejo reportar alguns dos 
aspectos das dificuldades que têm os moradores daquela região. 

A construção de um hospital para aquele conjunto habitacional 
se arrasta desde 1974. Dos três rios que cortam sua área, de 991 mil e 
404 metros quadrados, exala forte mau cheiro, ocasionando grande 
quantidade de mosquitos. 

A cidade teve o seu início quando lá chegaram os primeiros 2 
mil e 500 moradores, em 1966, flagelados pelas fortes chuvas que fize
ram desmoronar vários barracos em quase todos os morros da ci
dade. Hoje, a cidade conta com 50 mil habitantes, e chegou a ser 
apontada como solução para os problemas das favelas, mas que, por 
falta de atenção das autoridades, praticamente devolveu seus 
moradores quase que às mesmas condições de vida que tinham nas 
favelas, apenas com uma diferença: as casas são de alvenaria. 

Sr. Presidente, muita gente ainda se lembra das promessas fei
tas pelos governantes, desde os tempos em que a atual Cidade do Rio 
de Janeiro possuía o status de Estado. Ainda no maravilhoso e maior 
estúdio do mundo, o Maracanà, onde muitos estavam alojados arôs 

·terem perdido suas casas no temporal de 1966, foi prometido que nu 
Cidade de Deus seriam construídas praças gramadas, com cajueiros, 
coqueiros e amendoeiras, com amplas e largas avenidas, ruas c 
travessas. 

Há poucos anos, precisamente em outubro de 1973, os morado
res daquela cidade receberam mais três promessas, c ficaram radian
tes com as mesmas: seriam construídos um hospital, uma creche e até 
uma escola para recuperação de excepcionais! Como é que essas 
pessoas ficaram ao ouvir essas promessas, Sr. Presidente? ~ muito 
fácil imaginarmos. 

O que seria o Centro Médico Sanitário, há dois anos e meio, 
hoje é um esqueleto na Avenida Edgar Werneck, onde se encontra 
uma placa do extinto Governo do Estado da Guanabara, anuncian
do o prazo de 360 dias para a construção e o custo da obra: Cr$ I 
milhão, 832 mil cruzeiros e 13 centavos. 

A creche, com capacidade para I 00 crianças e dotada de uni
dade pré-primária, que seria construída através de convênio entre a 
Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor e a Companhia Habita· 
cional da Guanabara- órgãos que até já mudaram de nome e sigla 
-até hoje não saiu. 

No que diz respeito à escola para a recuperação de excepcionais, 
que teria 209 vagas, assim como a construção do Hospital Geral da 
Cidade de Deus, não temos qualquer notícia. 

Profundo conhecedor de todos os problemas da Cidade de 
Deus, desde 1969 ali reside o missionário holandês Júlio Greootcn, 
vigário da Igreja Pai Eterno, que tem a missão de assistir espiritual
mente à pessimista comunidade· da Cidade de Deus. Entretanto, 
otimista como todo missionário, padre Júlio implantou uma obra so
cial, com recursos da Ordem, onde são ministrados cursos de corte e 
costura, manicure e cabeleireiro, entre outros. Ele conseguiu montar 
uma biblioteca e um gabinete médico-dentário que, por motivos 
burocráticos municipais, ainda não estão funcionando apenas por 
falta do respectivo alvará. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, no que diz respeito à Saúde, é 
incrível que, no ano em que a Cidade de Deus completa os seos 10 
anos de fundação, o atendimento médico só é feito após contornados 
alguns problemas difíceis de serem entendidos pelos doentes e seus 
parentes. Segundo alegações daqueles moradores, que tive ensejo de 
anotar quando de minha visita àquela Cidade, a ambulância chega 
ao conjunto, mas não vai até o local onde está o doente; fica 
estacionada perto da porta do Posto Policial da PM, e o interessado 
que se desloque até ali. Os motivos, desconhecemos, pois as ruas são 
plenamente transitáveis a quaisquer tipos de automotores! 

Para comemorar o segundo lustro da Cidade de Deus, escolas 
de samba desfilarão pelas avenidas e ruas, exaltando os I O anos da ci
dade; escolares e blocos, além de palestras promovidas pelo INPS, 
abordando temas como: Interpretação da Previdência Social, Educa
cão Sanitária, ConseqUências das Doenças Venéreas, Tóxicos e Suas 
Implicações na Sociedade, Primeiros Socorros e. Problemas dos 
Excepcionais. 

Assim, Sr. Presidente, ao mesmo tempo em que me congratulo 
com os moradores da Cidade de Deus pela passagem do J()l' aniversá
rio de fundação, dirijo os mais veementes apelos às autoridades 
competentes do Rio de Janeiro, no sentido de que não meçam esfor
ços ao atendimento de tão importantes obras necessárias àquela 
comunidade. 

Era o que tinha a dizer, no dia de hoje, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Mauro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

No período compreendido entre 14 c 17 de outubro, serú rea· 
lizado em Fortaleza o IV Congresso Brasileiro de Agências de Via
gens, do qual participarão cerca de 1.500 representantes de quase 
todas as Unidades da Federação. 

Para a Capital cearense, naquela data, deslocar-se-ão agentes de 
viagens, dirigentes e executivos de empresas brasileiras de ~urismo, 

' 
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jornalistas especializados e pessoas interessadas no desenvolvimento 
turfstico interno. 

Do ternário, previamente elaborado, constarão itens relaciona
. dos com a polftica de turismo levada a efeito no Pais, notadamente 
as medidas governamentais que, sobre a matéria, vêm sendo postas 
em prática pela União e, de forma particular, a EMBRATUR. 

Nas discussões a serem travadas entre os que comparecerão ao 
importante conclave deverá ser anorado o problema relacionado 
com o Decreto-Lei n9 1.470/76, instituidor do depósito compulsório 
de 12 mil cruzeiros para os que se ausentarem do nosso território. 

Como é sabido, aquela determinação oficial suscitou veementes 
protestos, acompanhados de apelos para a sua revogação, endere
çados ao Ministro da Fazenda e ao próprio Presidente da República. 

Nesta e na outra Casa do Congresso Nacional, o assunto foi 
exaustivamente debatido, sem que as autoridades competentes se 
mostrassem sensfveis às reclamações que lhes foram dirigidas. 

Até mesmo estudantes brasileiros, integrantes de programas de 
intercâmbio cultural, não foram considerados isentos do pagamento, 
o que impediu a muitos deles de cumprir o inter-relacionamento no 
qual haviam feito a respectiva inscrição. 

Diante da intransigência registrada até aqui, não se sentirão 
certamente encorajados os participantes do próximo Congresso da 
ABA V a voltar a insistir, mediante apelos reiterados, na revogação 
do mencionado Decreto-Lei. 

Preferirão, sem dúvida, abordar o incremento das correntes 
turísticas internas, dentro de um planejamento de divulgação dos 
numerosos pontos de atracão disseminados por todo o Brasil. 

Aliás, essa divulgação, antecipando-se à própria efetuação do 
certame que se iniciará no dia 14 de outubro, vem sendo feita pelos 
Guias Regionais de Turismo, patrocinados pelos governos estaduais 
e estimulados pela EMBRATUR, Banco do Nordeste e SUDENE. 

Incumbiu-se de editar os aludidos Guias o jornal cearense O 
Povo, de cuja direção venho de receber o primeiro dos cadernos 
impressos, justamente o relacionado com o Estado do Ceará. 

Nele vão discriminadas muitas das nossas potencialidades turís
ticas, num trabalho de feição gráfica aprimorada e matéria jornalfs
tica selecionada de maneira verdadeiramente fascinante. 

Ao me reportar, desta tribuna, ao IV Congresso Brasileiro de 
Agentes de Viagens, a ter lugar em Fortaleza, faço ~otos para que o 
mesmo atinja os nobres objetivos delineados, da mesma forma como 
auguro aos Guias Regionais de Turismo ampla aceitação nas cidades 
em que forem difundidos, resultando ambas as promoções benéficas 
para o progresso do Pais. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah) -Nada mais haven
do que tratar, vou encerrar a Sessão, designando para a ordinária de 
amanhã, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 57, 
de 1976 (n9 2.380-B/76, na origem}, de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que dispõe sobre medidas de prevenção e 
repressão ao tráfico ilfcito e uso indevido de substâncias entorpecen
tes ou que determinem dependência física ou psíquica, e dá outras 
providências. tendo 

PARECERES ORAIS DAS COMISSÕES: 

- de Constituição e Justiça, 19 Pronunciamento: favorável ao 
,rojeto com as Emendas de n9s 1 a 3-CCJ· 
:v Pronunciamento: Contrário ;'1 cn11:nda' de plcnúrio, oferecendo as 
:ubemendas n••s 2 c .1 its l'rtl>:titLts n''s 2 c 3, anteriormente 
presentadas; 

-de Saúde, 19 Pronunciamento: favorável ao projeto c às emen
das da Comissão de Constituição e Justiça; 29 Pronunciamento: 
contrário à emenda de plenário e favorável às subcmendas da Comis
são de Constituição e Justiça; e 

- de Finanças, 19 Pronunciamento: favorável ao projeto c às 
emendas da Comissão de Constituição c Justiça; 29 Pronunciamento: 
favorável à emenda de plenário e às subemendas da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

-2-

Votação, em turno único, da Emenda da Câmara ao Projeto de 
Lei do Senado n9 20, de 1973, do Sr. Senador Nelson Carneiro 
(n9 1.493-B/73, na Câmara dos Deputados), que revoga os arts. 39 c 
49 do Decreto-Lei n9 389, de 26 de dezembro de 1968, que "dispõe 
sobre a verificação judicial de insalubridade e pcriculosidade, e dá 
outras providências, tendo 

PARECERES CONTRÁRIOS, sob n9s 555 e 556, de 1974 c 
441, de 1976, das Comissões: 

-de Constituição e Justiça; 
-de Legislação Soc:lal; e 
-de Finanças (Audiência Solicitada cm Plenário). 

-3-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 458, de 1976, do 
Sr. Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, do discurso proferido pelo Ministro Azeredo da 
Silveira, em Tóquio, no dia 16 de setembro de 1976. 

-4-
Votação, em turno único, do Requerimento n9 475, de 1976, do 

Sr. Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, do discurso proferido pelo Presidente Magalhães 
Pinto, na Associação Brasileira de Imprensa, no dia 17 de setembro 
de 1976. 

-5-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado 
n9 23, de 1975, do Sr. Senador Nelson Carneiro, que altera a redação 
do art. 550, da Consolidação das Leis do Trabalho, tendo 

PARECERES, sob n9s 504, 505 e 506, de 1976, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade; 
-de Legislação Social, favorável; e 
-de Finanças, favorável. 

-6-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 
256, de 1975, do Sr. Senador Nelson Carneiro, que acrescenta 
parágrafo ao art. 132, da Consolidação ·das Leis do Trabalho 
(Decreto-Lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943), tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n9s 496 e 497, de 1976, das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça; e 
- de Legislação Social. 

-7-

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da juridi
cidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de 
Lei do Senado n9 129, de 1976, do Sr. Senador Franco Montoro, que 
concede aos representantes comerciais beneficias da Legislação 
Social, tendo 

PARECER, sob n9 521, de 1976, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade. 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah) - Está encerrada a 
Sessão. 

(Levanta-se a Sessão às 18 horas e35 minutos.) 

I 

l 
I 

1 
l 
1 

I 
1 

11 

I 
I. 

l 



Setembro de 1976 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II) Quinta-feira 30 6413 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. FRANCO 
MONTORO NA SESSÃO DE9-9-76E QUE; ENTREGUE À 
REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTE· 
RIORMENTE: 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A importação de petróleo constitui hoje um dos pontos de 
estrangulamento da economia brasileira. Precisamos despender 
aproximadamente 4 bilhões de dólares por ano para pagamento des
se combustível. Seu elevado custo provoca a eh:vação dos preços da 
gasolina, do óleo diesel, do gás e, por via de conseqUência, do custo 
do transporte e do preço de todas as mercadorias transportadas. O 
petróleo é, assim, uma das principais causas do aumento do custo de 
vida, da inflação e do deficit de nossa balança comercial, influindo 
poderosamente para o grave e crescente endividamente do País. 

Para enfrentar o problema não bastam os estudos e as decisões, 
nem sempre acertadas, dos órgãos técnicos da Administração cen
tral. Sirva de exemplo a política de elevação do preço da gasolina 
para o consumidor, com o objetivo de diminuir o consumo - medi
da que se revelou pouco eficiente, injusta e discriminatória. 

O problema interessa a toda a Nação e deve ser debatido e 
enfrentado com a colaboração de todos os setores da comunidade 
nacional. Impõe-se um debate nacional do problema para encontrar 
soluções que possam ser adotadas em todos os níveis da Administra
ção Pública federal, estadual e municipal, além da cooperação valio
sa e indispensável dos demais setores da vida social. 

e indispensável e urgente um movimento nacional de poupança 
·do petróleo e seus derivados, assim como sua crescente substituição · 
pelo álcool nacional, extraído da cana-de-açúcar, mandioca e outros 
produtos agrícolas. 

Neste, como em outros problemas fundamentais do nosso desen
volvimento, Sr. Presidente, é necessário romper com a centralização 
e o monólogo governamental. Para certas mentalidades dominantes, 
este é um problema que interessa ao Governo e a seus técnicos, que 
reúnem os dados, tomam suas decisões e as impõem à Nação, sem 
diálogo, sem debate e sem a possibilidade de um exame mais amplo 
da matéria em seus múltiplos aspectos. E toda a população brasileira 
sofre as conseqUências de uma política que é, reconhecidamente, 
inadequada ou insuficiente para resolver o grave problema do petró-
leo no País. · 

Existem, entretanto, soluções, quando se apela para a imagi
nação criadora. ~ preciso ter presente que a imaginação, as suges
tões, as iniciativas devem ser de toda a comunidade. A imensa dimen
são territorial do País e a multiplicidade dos órgãos públicos e parti· 
culares oferecem uma larga perspectiva de sugestões e providências, 
que podem contribuir para a solução ou o encaminhamento de solu
ções mais adequadas à nossa realidade. 

Aqui, como em outros setores de nossa vida pública, é importan
te substituir o monólogo governamental, qu~ atualmente domina 
inteiramente o problema, por um diálogo democrático. E é isto que o 
Movimento Democrático Brasileiro vem propor, sem contraditar 

·medidas isoladas que tenham sido tomadas pelo Governo. O que nos 
interessa é o encontro· de soluções debatidas, sugeridas e adotadas 
pela comunidade. 

Nesse sentido, a Bancada do MDB no Senado já tem dado 
demonstrações concretas, ouviu os melhores especialistas do País, 
para o encontro de soluções que possam atenuar o problema de nos
sa dependência em relação ao petróleo. 

Pretendemos, hoje, abrir esse debate. E queremos seja ele 
prolongado com debate semelhante nas Assembléias Legislativas, 
nas Câmaras Municipais, nas entidades representativas da comunida
de, Federações, Associações, Universidades, porque é problema não 
apenas do Governo, mas de toda a Nação. 

Aquilo que o Governo fizer de certo terá, seguramente, o apoio 
e a solidariedade de todos. Mas não estamos dispostos a dar aos téc
nicos governamentais u caracter(stica da infabilidade. Reivindica
mos, pura nós, para todos os brasileiros, o titulo de patriotas tam
bém, e o direito de examinar o problema e indicar ou adotar soluções 

que, como veremos, não são apenas governamentais, mas podem e 
devem ser soluções de toda a comunidade. 

Nesse sentido, podemos sintetizar algumas sugestões concretas 
formuladas após consultas a professores e especialistas como José 
Roberto Moreira, José Luiz de Almeida Junqueira, José Goldem
berg e outros. 

PRIMEIRA MEDIDA 

Uma primeira medida, que propusemos na reabertura dos traba
lhos parlamentares, em agosto último, é a eliminação de automóveis 
no centro das grandes cidades. Como é notório, o centro das grandes 
cidades brasileiras apresenta uma densidade de carros acima da que 
podiam suportar, c o congestionamento é uma forma de desperdício 
de combustível e de incremento da poluição. Nesse sentido, a 
delimitação de uma área central onde não seja permitido o tráfego de 
automóveis particulares, ficando a área reservada exclusivamente a 
transporte coletivo e táxis. Essa medida poderá ser adotada, desde lo
go, nas Cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salva
dor, Recife, Belo Horizonte e outras. 

Essa providência, além de outros benefícios, permitiria uma 
economia provável de 400 milhões de dólares anuais, segundo câl· 
cuJos dos especialistas citados. · 

~ preciso acrescentar, Sr. Presidente, que a Prefeitura de São 
Paulo já tomou algumas providências nesse sentido, com a crítica de 
alguns mas, seguramente, com o aplauso de todos aqueles que vêem 
nessa medida uma forma de poupança da gasolina e de combate à 
poluição que atinge grau insuportável na Cidade de São Paulo. Mas 
a medida deve ser csteodida a outras municipalidades. Menciona
mos, seguindo a sugestão dos mestres consultados, seis grandes ci
dades, que poderiam economizar uma décima parte do que vamos 
gastar em petróleo. Já é uma contribuição, sem dúvida, da maior 
significação. São 400 milhões de dólares, anualmente. 

O Sr. Alexandre Costa (ARENA- MA)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Com prazer. 

O Sr. Alexandre Costa (ARENA -MA)- Somente para não 
perder o raciocínio do discurso que V. Ex• faz, eu perguntaria se 
essa economia de 400 milhões de dólares seria feita, apenas, nas ci
dades citadas por V. Ex•? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - O cálculo feito 
pelos especialistas que acabo de mencionar refere-se apenas a .essas 
cidades. 

O Sr. Alexandre Costa (ARENA- MA)- Muito obrigado. 

·O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SPj - Providências 
semelhantes podem seradotadas em outras cidades e devem ser alvo 
de debates nas Câmaras Municipais, nas AssembJêias Legislativas e 
em outros órgãos da comunidade. A conseqUência é a redução da 
poluição, a poupança dó petróleo e, portanto, a redução da nossa 
dependência em relação a um produto estrangeiro. 

Como disse, e esse primeiro item revela claramente, não se trata 
a~cn~s de medida do Governo Central, mas de uma série de provi
dencias que podem ser adotadas cm todos os planos da administra
ção e da vi dá social. 

. Àqueles que tiverem maior interesse pelo assunto, poderei enca
mmhar o estudo e a fundamentação oferecidas por esses professores. 

O Sr. José Llndoso (ARENA - AM) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Com prazer. 

O Sr. José Lindoso (ARENA - AM) - Essa estimativa 
relativamente ao tráfego de automóveis nas áreas centrais, que 
V. Ex• anunciou como capaz de gerar uma economia de 400 milhões 
de dólares, está fundamentada no estudo a que V, Ex• se refere? Há 
dados para essa estimativa? , 
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O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Hã dados rigo
rosamente apurados com base em elementos estatfsticos do IBGE, 
da PETROBRÁS, do Departamento do Serviço Viãrio e da própria 
Prefeitura de São Paulo. Basta dizer que São Paulo, na capital, tem 
mais da metade do movimento de automóveis do Estado, e este 
alcança aproximadamente, 40% do movimento de automóveis do 
País. 

O Sr. José Lindoso (ARENA - AM) - Permite V. Ex• outro 
aparte? (Assentimento do orador.) - Na observação que fizemos a 
São Paulo, e pelo que percebemos através do noticiário dos jornais, o 
movimento do Prefeito O lavo Setúbal teve um caráter ·de recupe
ração das ruas do centro para um posicionamento do problema do 
humano ante o problema da máquina e da perturbação do tráfego. 
Não vi nenhuma noticia nos jornais de São Paulo, no fim da semana 
passada, que desse um correlacionamento da medida que o Prefeito 
adotou pertinentemente ao problema do petróleo, embora, obvia· 
mente, se depreenda que isso terá reflexo. O que houve de simpático 
na medida do Prefeito de São Paulo, inclusive na famosa marcha que 
ele promoveu na cidade e contava com a adesão espetacular de parce· 
la significativa da população paulista, foi a de uma reconquista, pelo 
homem, da sua cidade. E isso é um tema de natureza transcendente 
que muito me fascina. Na oportunidade, quero associar-me ao reco
nhecimento do interesse do Prefeito de São Paulo por esse dimen· 
sionamento humano dos problemas daquela grande cidade. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Agradeço a 
contribuição de V. Ex• As medidas acertadas, em geral, apresentam 
diferentes aspectos. Essa medida adotada em São Paulo deve ser tam
bém seguida em outras cidades. 1:: preciso que lutemos por isso e que 
as diferentes comunidades tomem essa providência. Ela tem o aspec
to humano, a que se referiu V. Ex•, e o aspecto urbanístico. Ela 
torna mais-humana a vida na cidade. Mas podemos acrescentar ou· 
tro problema que vai ser corrigido com esta medida: é o da poluição. 
São Paulo tem chegado a índices de poluição que tornam insuportá
vel a vida no centro. E a causa principal é gasolina. O conges
tionamento e a parada contínua dos automóveis provocam, não ape
nas o aumento do consumo, mas também o aumento da poluição. 

A medida tem, assim, vãrios aspectos: medida humana, que 
torna mais saudável a vida na cidade, e beneficia a economia do País, 
gerando poupança da maior significação. Medidas semelhantes 
podem ser tomadas em outras cidades: Curitiba, por exemplo, ado
toa, há tempos, a iniciativa de destinar certas ruas apenas ao trans
porte coletivo- só ônibus- o que torna a movimentação mais fácil 
e económica. O consumo de gasolina eleva-se muito com a paralisa
ção contínua e o congestionamento. Há certos congestionamentos 
que paralisam a cidade durante horas e acarretam um dispêndio inú
til de combustível. 

Todos esses efeitos podem ser corrigidos com esta medida sim
ples e viável, tanto que acaba de ser adotada em São Paulo. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- V. Ex• permite um a par-
te? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Pois não. 

O Sr. ~uy __ Santos (ARENA - BA) - Tenho o maior apreço 
por ~~ses c1ent1stas a que V. Ex• se referiu, mas confesso que para 
adm~t1r a previsão da economia deles, todos nós temos que entrar na 
anáhse de uma série de fatores. O que eles consideraram em Sal
vador, Belo Horizonte ou Porto Alegre, centro da cidade? Esse 
centro varia, pura certos administradores. Nós sabemos, quando eles 
.fazem a programação de ônibus, que uns admitem o centro da cidade 
numa área mais restrita, outros numa área mais larga, de maneira 
qu7 essa previsão, esse levunta111ento deles é em função do que eles 
estlmar~m ~estas grandes cidades - centro da cidade - que para 
outros tecmcos pode ser um pouco maior do que aquele previsto por 
eles, ou um pouco menor. 

O_ SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Vê V. Ex• que 
a med1da dep~ndc necessariamente de providências da esfera muni-

---

cipal, portanto, providência descentralizada. 1:: a primeira das afirma
tivas que fizemos. Este não é um assunto exclusivo do Governo 
Federal, privativo dos seus técnicos ou dos seus Ministros, mas 
assunto que interessa a toda a Nação e, no caso, V. Ex• com o 
exemplo que trouxe, demonstra que, realmente, não se pode adotar a 
mesma medida para São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre ou 
Recife ... 

O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- E Salvador. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP)- ... ou Salvador. 
Impõe-se o exame concreto, objetivo, local e, portanto, o estudo pela 
Câmara Municipal e pela Prefeitura local. 

O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Mas quero 
ac~escentar que a estimativa feita pelos cientistas são apenas prová
veis, servem apenas, para mostrar a grandeza desta economia. 

Mas o cálculo feito, para esclarecer a dúvida suscitada por 
V. Ex•, é de que a economia em São Paulo, calculada com base no 
número de automóveis que penetram no centro, seria da ordem de 
200 milhões; os outros 200 milhões de dólares seriam representados 
pela poupança em todas as outras capitais mencionadas pelos cien
tistas. 1:: um cãlculo simplesmente aproximativo. Mas ele nos dã a 
indicação da grandeza que essa providência pode representar para a 
economia nacional. 

Ouço com prazer o aparte do Senador Agenor Maria. 

O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - Senador Franco Mon
toro, eu acho que é altamente oportuno o pronunciamento de 
V. Ex• na tarde de hoje. O grande problema com o qual se debate o 
País, é o problema do petróleo. O Governo, teimosamente, continua 
sem querer fazer a economia de combustível. Acredito que só ra-

r cionando é que poderemos criar uma poupança, dentro dos gastos de 
combustíveis que ora se está fazendo no País. Da forma como está, 
concorremos demasiadamente para o agravamento da nossa balança 
de pagamentos. Li hã poucos dias que o Ministro Shigeaki Ueki' 
houvera dito que já era tarde para fazer esse racionamento. Nunca é 
tarde para se racionar, nunca é tarde para fazer economia. Congra
tulo-me com V. Ex• e acho que a ARENA não poderá, de maneira 
alguma, ficar contra a proposição que V. Ex• está fazendo na tarde 
de hoje, que é chamar a atenção do Governo para uma economia que 
precisamos fazer. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Agadeço a con
tribuição de V. Ex•, e acentuo que estamos fazendo sugestões 
objetivas, fundadas em estudos realizados por especialistas e que jâ 
começam a ser adotadas em alguns pontos do País. Em lugar de 
combatê-las ou olvidá-las, é preciso estimular tais medidas. 

Citou V. Ex' o racionamento; passo, Sr. Presidente, à segunda 
sugestão concreta que diz respeito a uma forma de racionamento. O 
Governo se recusa a isso, achando que o racionamento, racionaliza
ção ou a poupança forçada prejudicariam a imagem do País no 
exterior. Ess~ argumento nos parece sem objetividade e significação, 
pelo contrãno, o elenco das medidas que vão ser apontadas revela 
que quase todas estão sendo adotadas pelos países de maior adianta
mento do mais elevado grau de civilização e de cultura. 

Ouço o aparte do nobre Senador Virgílio Távora. 

O Sr. VirgOio Távora (ARENA - CE) - Eminente Senador, 
estávamos ouvindo quietos, para nos abeberarmos das lições que 
promanam essa tribuna, sobre o petróleo e sobre ... 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- 1:: generosidade 
de V. Ex• 

·: O Sr. Vlrgillo Távora (ARENA- CE) - ... como economizá
lo, até que V. Ex• invadiu uma seara que não nos permite mais silen
ciar. Perdão. O Governo não dâ esta razão apontada por V. Ex• 
como aquela determinante de não fazer racionamento. Desta Casa, 
várias vezes ... 
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O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Dá como uma 
das razões. O Ministro e o Presidente da República o fizeram. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - ... afirmamos que a 
razão primordial para tal, era: o Brasil de 1976 é muito diferente 
daquele de 1954. O racionamento como aqui apresentado, iria dar 
margem, de um lado, à montagem de uma imensa máquina de fiscal i· 
zação, e, de outro lado, obstaculizar aquilo que nós temos por um 
dos princípios básicos deste Governo: moralização. Seria suborno, 
serilt a contravenção quase que generalizada. Isso sim. Nunca o Go· 
verno se negou, e vamos deixar bem claro, a estudar, todas e quais
quer medidas de restrição, mas aquelas que eficientes fossem, e a pro
va provada de que o Governo, quando nós o consideramos nas suas 
várias órbitas de ação, não é infenso .a ·medidas de economia de 
combustível, nós temos tanto, da diminuição de 20% de todos osgas
tos oficiais em combustível, esta Casa é um dos testemunhos e exem· 
pio, como também o de há pouco citado por V. Ex•, da Prefeitura de 
São Paulo. Isso é outra coisa. O Governo até agora não está conven
cido, até que outras razões se lhe apresentem, que o racionamento 
puro e simples, como apresentado pelo eminente Senador Roberto 
Saturnino, aqui, infelizmente, não presente, seja, no momento, factí
vel e produza efeitos. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Agradeço a 
contribuição de V. Ex• e, sobre ela, lembro alguns pontos: em pri
meiro lugar, foi o Governo, isto é, o Senhor Presidente da República 
e o Ministro das Minas e Energia que declararam mais de uma vez 
que qualquer medida na linha de uin racionamento do petróleo ou 
da gasolina iria prejudicar a imagem do País. Não foi a razão deter
minante, diz V. Ex• mas, de qualquer forma, foi uma delas. 

O Sr. VlrgOio Távora (ARENA- CE)- Não, não, note V. Ex• 
nos Anais da Casa quantas vezes, em nome do Governo, nós afirma
mos isso. Aí é uma questão de ser, jamais um conceito opinativo, é 
uma questão de verificar os Anais da Casa. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP)- Não me refiro 
aos Anais da Casa, refiro-me às declarações amplamente divulgadas 
pela Imprensa, atribuídas, sem nenhuma contestação, ao Ministro de 
Minas e Energia e até ao Senhor Presidente da República, que, num 
dos seus primeiros discursos, se referiu ao racionamento como me· 
dida que se adotada iria prejudicar a imagem do País. 

O Sr. VlrgOio Távora (ARENA- CE)- Inclusive. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Inclusive, como 
.afirmamos. 

O Sr. Vlrgillo Távora (ARENA -CE) - Então, perdão, não é 
a causa determinante. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP)- Não falei que 
era exclusive, ou determinante, falei desta razão. Esta e outra. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE)- Digamos, outra e esta. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Esta existiu, 
como afirmamos. Diz V. Ex•: o racionamento não é adotado porque 
o Governo luta contra a corrupção e racionamento significa corrup· 
ção. Ora, esta visão do problema do racionamento- e note V. Ex• 
que preferimos usar a palavra racionalização- está limitada a um ti.
po de medidas que estão no subconsciente daqueles que só pensam 
em cartões de racionamento, com câmbio negro e outras fraudes que 
possam existir. 

Mas a imaginação criadora pode nos revelar inúmeros outros 
processos. Nos Estados Unidos vigorou durante muito tempo- não 
sei se ainda está em vigor- o sistema de só se venderem nas bombas 
de gasolina quantidades limitadas: cinco galões. O que forçava um es
forço maior do consumidor e despertava a consciência nacional para 
a gravidade do problema. ~ o aspecto psicológico, como lembra o 
Senador Agenor Maria. ~ importante que toda u populuçito se 
associe ao esforço para a solução do problema, em lugar da posição 

paternalista que consiste em dizer: "Fiquem tranqUilos que 0 Go
verno cuidará de vocês", Não. Democraticamente é importante 
associar a população a uma medida de interesse nacional. Esta podia 
ser tomada, sem cartão de racionamento, sem possibilidade de câm
bio negro e outras conseqUências negativas. 

SEGUNDA MEDIDA 

Como segundo sugestão, hâ uma providência exatamente neste 
sentido, proposta por pessoas que assistiram experiência semelhante 
em outros países, com o objetivo de contribuir para .a economia de 
combustível: é a limitação alternativa do uso de automóveis par
ticulares nos fins de semana. Por exemplo: os carros de chapa ímpar 
não poderiam trafegar nos primeiros e terceiros fins de semana; e os 
pares nos segundos e quartos fins de semana. Com essa providência, 
que representaria uma contribuição da comunidade para a solução 
do problema, estaríamos economizando 50% do combustível gasto 
nos passeios semanais. Seriam evitados, também, os congestionamen
tos que atualmente provocam longas e graves paralisações em nossas 
estradas. Há pouco mais de um mês, na estrada de Santos a São Pau
lo, com o movimento de dezenas de milhares de automóveis, houve 
uma paralisação de mais de cinco horas. Pode verificar V. Ex• o 
prejuízo e o excessivo consumo de gasolina que houve. Por que não 
acreditar que a população brasileira, proprietária de automóvel, este
ja disposta a fazer um pequeno sacrificío? Insistir no processo de au
mentar o preço da gasolina significa aumentar o preço do feijão, do 
arroz e dos produtos indispensáveis à população mais necessitada e 
mais sofredora. 

O problema tem aspectos de justiça social inegável e é por isso 
que ele precisa ser amplamente debatido. O Governo não pode conti
nuar a ouvir apenas os técnicos oficiais, que levam os cálculos em 
dólares e dizem que basta aumentar o preço do produto, porque com 
isso vai haver a diminuição do seu consumo. 

Hâ outras medidas. Vou apontar um elenco de sete medidas 
concretas. Por que não adotá-las, beneficiando o País, associando 
democraticamente a comunidade nacional ao esforço para a solução 
de um problema que a todos interessa? Ou queremos insistir num sis
tema autoritário, com o Governo fechado ao monólogo, dono das so
luções, infalível. Não é mais democrático e de acordo com a índole 
do povo brasileiro, além de ser mais conforme às necessidades do 
bem comum associar toda a população a esse debate nacional em tor
no do problema e apontar soluções ou erros onde eles existirem? 

Eu gosto de citar a frase de Santo Agostinho: "Prefiro os que me 
criticam, porque me corrigem, aos que me adulam, porque me 
corrompem." 

Com freqUência, o Governo enuncia suas decisões e recebe o 
aplauso incondicional de todos os setores federais, esta~uaís e muni
cipais. ~preciso substituir o monólogo autoritário, por uma diâlogo 
democrático. ~o que o MDB está propondo, neste momento, em re
lação a um problema da maior gravidade para o Pais, problema que 
não é apenas técnico, é humano, é social, é político, é económico, in
teressa à Nação. Que a Nação o discuta, adote soluções e colabore. 
O Governo não se diminuí com isso, pelo contrârio, na medida em 
que ele associar a população ao grande plano de poupança da gaso· 
li na, estarâ dando um exemplo de real dedicação ao bem comum. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Com prazer. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Senador Franco 
Montare, o Senador Virgílio Távora disse que o Brasil de 1976 não é 
o mesmo Brasil de 1945. ~claro que não é. Mas, no problema petrolí
fero há um ponto comum. Hoje, como ontem, continuamos 
importando petróleo e, possivelmente, hoje importamos mais que em 
1945. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE)- É claro e evidente. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Mas, faz bem V. Ex• cm 
truzer uo debate o problema petrolífero, mostrando principalmente o 
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preço da gasolina, numa tentativa de diminuir o consumo, V. Ex• jâ 
o disse, é uma medida injusta c discriminatória; que pesa em todos os 
setores. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Sacrifica o 
pobre e não prejudica o rico, que pode pagar aquele aumento sem 
maiores dificuldades. ' 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - O Senador Ruy Santos 
lembrou o problema do transporte colctivo, aqui. Aumenta-se o 
transporte coletivo trazendo prejuízo às classes mais sofredoras. 
Mas, esse debate nacional que pede V. Ex•, Senador Franco 
Montoro, deve ser estendido não apenas ao problema do consumo 
da gasolina mas, no. seu todo, examinando a importação brasileira 
com o Iraque, com a Arâbia Saudita, onde pÓuco comercializamos. 
Saber o que até antecede com os chamados "contratos de riscos", 
tão anunciados, c que iriam resolver o problema do balanço de paga· 
mentos do Brasil e deles pouca coisa conhecemos. E isso, por quê? 
V. Ex• já disse, porque hã hoje, apenas, um monólogo. Quando se 
pensa, por exemplo, em convocar o Ministro da Indústria c do 
Comércio para falar sobre problemas siderúrgicos, jâ surge um veto, 
no sentido de que este Ministro não compareça ao Senado. Era o 
aparte que queria dar a V. Ex•. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Tem V. Ex• 
razão: o debate deve se estender a todos os aspectos do problema. 

Esta maciça importação de petróleo - como outras importa· 
çõcs que se fazem - deve ser acompanhada, também, de uma 
contraprcstação que deveria ser examinada à luz do interesse nacio· 
na! e com contribuições que podem ser oferecidas pelos vârios scto· 
res da comunidade. Ã medida que o diálogo se abrir, o Governo, o 
País será o. grande beneficiário. 

O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB :- SP) - Concedo o 
aparte a V. Ex•, nobre Senador Agcnor Maria. 

O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - Nobre Senador Franco 
Montoro, aos proprietârios de veículos que terminam com o n9 1, 
obrigam-se, possam ou não, a pagar, no mês de janeiro, a licença. O 
veículo não trafega cm fevereiro sem que tenha sido paga cm janeiro 
a licença, sob pena de multa pcsadíssima. De forma que, t,odos os. 
que possuem automóvel fazem um sacritlcici c pagam no mês devido 
aquela sua obrigação, porque isso acontece com todos os veiculas, se
jam de placa número um dois, três, quatro e assim sucessivamente. 
Então, se o Governo quisesse, realmente, melhorar a situação do 
povo brasileiro, da pobreza nacionÍll, os proprictârios de veículos 
poderiam passar um dia, no mês, sem viajar no .seu carro. Nesse dia, 
conseguiriam que o vizinho, ou um parente os transportasse. 

O Sr. Vlrgnlo Távora (ARENA -CE) - Eles pregariam a pia· 
ca fria. Não adiantaria. 

O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- O seu automóvel, naque· 
le dia, parava. Era uma contribuição, uma maneira de racionar, 
porque muito mais antipâtico, muito mais impopular foi a alta do 
seguro de automóvel, que subiu 400% e o povo cstâ pagando. Acho 
que a medida agora sugerida, antes de ser antipática é uma medida 
que está ajudando ao mais pobre, porque o rico que estâ consumindo 
gasolina está sobrecarregando, às custas daquela gasolina, o mais fra· 
co. Mais uma vez parabenizo-me com V. Ex• c acho que o diálogo é 
necessârio, oportuno c não podemos fugir a ele. Só podemos, real
mente, sair deste beco, quase que sem salda, que estamos atravessan· 
do, racionando a gasolina. Muito obrigado, mais uma vez, a V. Ex• 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Muito 
obrigado a V. Ex•, que sugere outras medidas a ser consideradas, 
debatidas e, verificada a sua procedência, adotadas num plano real· 
mente nacional, de combate a este problema que é central para o 
nosso desenvolvimento. 

O Sr. JOI6 Undo110 (ARENA- AM) - Permite V. Ex• um 
aparte? (A~ndmento do orador.) Se V. Ex• me permite, cu desejaria 
fazer uma observação. V. Ex• citando Santo Agostinho, relativa·· 
mente às louvações despropositadas, se não me falha a memória, 

·disse que o Governo só. quer os cncômios, os louvores. V. Ex•, 
então, dissente de uma opinião comum ... 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP)- Eu não afirmei 
isso! 

O Sr. José Llnd0110 (ARENA - MA) - ... porque os Minis· 
térios, pelas vozes dos seus Ministros, colocam cm debates pro· 
blcmas, às vezes, divergindo um do outro e somente a solução é con· 
vcrgente quando se reúne um dos Conselhos Técnicos do Ministério, 
integrado pelos Ministros, para uma decisão final. O Presidente 
provoca o debate, o Presidente estima, realmente, o debate csclarécc· 
dor, desde que ele parta da lucidez dos dcbatcdorcs c com a rcsponsa· 
bilidadc cívica, como V. Exf está fazendo neste momento. Agora, o 
que me causa espanto é o MDB confessar-se surdo c mudo, porque, 
se V. Ex•s têm direito ao debate, se têm o direito da palavra, so 
fazem as proposições c se a Situação responde, estabelece-se, então, 
o debate esclarecedor. Se a imprensa livre também esclarece debates, 
então não hã propósito cm V. Ex•s dizerem que hã recusa do 
diãlogo, que hã uma espécie de silêncio oficial cm torno disso. O 
Governo recolhe, realmente, a opinião pública pelos canais compe
tentes, estuda-as e dâ curso, dâ conseqUência às mesmas, dentro da· 
quilo que entender. ser o racional naquela perspectiva de ser Govcr· 
no. Lamento que o MDB se confesse surdo e mudo diante do panara· 
ma nacional, quando lhe é facultado o direito à tribuna, como V. Ex• 
cstã fazendo agora, c nós ouvindo V. Ex• com acatamento c com ccr· 
to encantamento. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Parece haver 
um equivoco que pode ser facilmente desfeito. O que pretendemos é 
alargar o debate. Diz V. Ex• que o Senhor .Presidente da República 
debate com os Srs. Ministrós. O que pretendemos é que o debate se 
amplie, que nele se integrem os governos estaduais, as assembléias le
gislativas, as câmaras municipais c as organizações representativas. 
da comunidade ... 

O Sr. JOI6 Llad0110 (ARENA - AM) - Logo mais e V. Ex• 
fará um comício! 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- ... porque todas 
elas têm uma contribuição a dar. O elenco das medidas que estou 
apresentando, algumas já enunciadas e outras que vou indicar -
peço permissão aos Srs. Senadores para apresentar o conjunto, e 
assim possibilitar um esclarecimento. 

O Sr. Vlrgilla Távora (ARENA - CE) - V. Ex• terâ nosso 
apoio para ouvi-lo, no conjunto. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Mas, como jã 
me haviam solicitado apartes os nobres Senadores Alexandre Costa e 
Gilvan Rocha, peço a S. Ex•s que formulem seus apartes c, cm' 
seguida, peço permissão para apresentar as demais sugestões positi· 
vas que oferecemos. 

O Sr. Alexandre Costa (ARENA - MA) - Nobre Líder, se 
bem compreendo, o pronunciamento de V. Ex• é despido de carâtcr 
polftico-partidârio. 

O SR: FRANCO MQNTORO (MDB - SP) - Exatam~nte. ~ 
acima de qualquer carâtcr partidârio; é um debate nacional; in· 
cluindo os partidos, mas acima deles. 

O Sr. Alexandre Costa (ARENA - MA) - Os dados são ex· 
prcssivos. Como V. Ex• acaba de citar, cm apenas cinco capitais de 
Estados brasil.ciros a economia, com esta providência, seria da 
ordem de. 400 milhões de dólares. E, salvo erros de avaliação, o 
que não é de se acreditar, porque V. Ex• acaba de afirmar tratar-se 
de dados do IBGE e justificativas de técnicos e professores rcno· 

\l 
l 

I 
1 
l 
j 
•' 



Setembro de 1976 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II) Quinta-feira 30 6417 

mados. ~.portanto, no meu modo de ver, de se receber com o maior 
respeito as sugestões que faz V. Ex• ... 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Muito 
obrigado a V. Ex• 

O Sr. Alexandre Costa (ARENA- MA)- ... para, num amplc 
debate, encontrarmos as medidas que melhor satisfaçam os interes
ses nacionais. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Agradeço a 
manifestação de V. Ex• e digo que é exatamente nesse espírito que as 
sugestões são feitas, inclusive no aspecto extrapartidário ou su
prapartidário que deve ter um debate des~a natureza. Isso não 
significa que os partidos se devam omitir; pelo contrário, devem 
apresentar suas sugestões; mas sem exclusivismos. E dei a prova 
disso ao elogiar o Prefeito da Capital de São Paulo, que pertence ao 
Partido de V. Ex•, pela medida que acaba de adotar, medida que, 
além do seu aspecto urbanístico e de humanização da cidade, tem 
esta conseqUência, da maior importância, que é a de contribuir para 
a poupança do petróleo. 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB- SE)- Permite V. Ex• um aparte1 
(Assentimento do orador.)- Sr. Senador Franco Montoro, eu insisto 
em lhe dar o aparte, porque muito menos ao discurso de V. Ex•, que 
possui colocações que são, de resto, as colocações do nosso Partido, 
mas para um registro de minha sensibilidade de médico, quando ouvi 
o nobre Vice-Líder José Lindoso dizer que o MDB era surdo e 
mudo. Muito pelo contrário! O que não tem faltado neste País é a 
fala do MDB. O MDB prossegue na sua luta de trazer contribuições 
válidas ao debate nacional. A contrapartida é que é verdadeira; o 
Governo é que, confessadamente, não persegue a popularidade, não 
é um Governo populista, porque ainda não desceu do seu estado de 
graça anterior. Parece que o Governo continua a viver naquela gran
de febre do ninguém-segura e que este é um País dos milagres. O que 
o MDB quer, patrioticamente, é trazer o Governo à realidade dos 
nossos dias, e trazer a nossa contribuição, da qual V. Ex• é portador 
dos melhores, nesta Casa. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA -CE)- A verdade do MDB, 
a nossa verdade, a verdade verdadeira. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) ...:. Quanto muito é o que 
S. Ex• poderia dizer. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Não, S. Ex• 
fundamentou; acoimaram-nos de surdos e mudos. Mudos não 
somos, porque falamos e falamos muito. Surdos não somos, porque 
estamos precisamente pedindo que se ouçam todos os setores da co-. 
munid~de. De modo que as palavras do Senador Gilvan Rocha 
foram uma antecipação daquilo que eu iria dizer. Agradeço sua 
contribuição, que foi a melhor resposta que poderíamos oferecer à 
crítica feita ao nosso Partido. 

Mas, não está em discussão o Partido, nem o MDB, nem a 
ARENA. Está em discussão o tt.ma do petróleo brasileiro, da necessi
dade imperiosa de sua economia e poupança. Eu falei petróleo brasi
leiro e falei mal; é petróleo "estrangeiro" comprado pelo Brasil. 

Podernos diminuir nossa dependência. Para isso, é importante 
criar uma consciência nacional que compreenda a imensa possi
bilidade que tem o País de superar essa dificuldade e dar um grande 
arranque no sentido do seu efetivo desenvolvimento. 

TERCEIRA MEDIDA 

A maior utilização dos correios é outra medida que pode contri
buir para a economia do combustível. Aproveito a oportunidade 
para fazer um elogio à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 
que tem melhorado o seu nível de serviços. 

O Sr. José Lindoso (ARENA- AM)- Merecido. 

O ,SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Por que não 
aproveitar este uspecto positivo de nossu udministruçào e intt:nsificur 
u utilização do correio pura inúmeros fins? 

Nos dias de hoje o habitante das grandes cidades é obrigado a ir 
ao centro resolver problemas burocráticos no serviço público ou cfe
tuar pagamentos e encomendas. So para citar um exemplo: por que: 
razão o proprietário de veiculo recebe sua Taxa Rodoviária Única 
pelo Correio, mas tem que se locomover ao órgão público competcn· 
te para receber seu comprovante de multas? 

Recebemos pelo Correio a notificação do Imposto de renda, a 
devolução do Imposto de Renda. Em países desenvolvidos como o 
Canadá, recebe-se até a placa do automóvel pelo Correio.Precis:1mns 
orientar repartições e empresas para facilitar o uso da corrc:spondé:n
cia como positiva economia de tempo e de combustível. 

Medida simples, que pode ser adotada, gel)eralizada pela Admi
nistração Pública Federal, estadual, municipal, pelas empresas, num 
trabalho de educação, que representa economia de combustível e de: 
tempo. 

QUARTA MEDIDA 

A limitação de velocidade dos automóveis e caminhões é: sabi
damente outra fonte de economia de petróleo. As velocidades exces
sivas consomem, proporcionalmente, muito mais combustível, além 
de serem a principal causa de acidentes fatais. Para essa limitação da 
velocidade devem ser ampliadas as medidas de educação e fiscali
zação, assim como verificada a possibilidade da restrição na própria 
fabricação de veículos, com velocidade superior aos limites estabele
cidos na Lei e nos Regulamentos. Tais medidas podem ser adotadas 
com vantagens efetivas para a Nação, para o bem comum, para a 
economia do petróleo, para a segurança das vidas humanas. 

O Sr. Virgflio Távora (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Gostaria de 
completar as medidas e em seguida continuaríamos o debate, se 
V. Ex• permitir. 

QUINTA MEDIDA 

A melhor utilização dos meios de transporte ferroviário e hidro
viário, com o aproveitamento de nossos rios e mares, assim como o 
desenvolvimento do uso de bicicletas, constituem formas sadias 
nacionais e patrióticas de economizar petróleo. Tais medidas devem 
ser estimuladas. 

~ preciso corrigir os excessos de uma política de transportes que 
supervalorizou a rodovia consumidora de asfalto, de gasolina, de die
sel e outros derivados do petróleo. 

Já o nosso Euclides da Cunha, em seu livro, À Margem da Histó
ria, escrevia um capítulo com este título: "Nossos Rios Abando
nados", em que apelava para a utilização dos rios como meio de 
transporte. ~ reconhecido por todos que houve uma seqÍlência de 
políticas de transporte que supervalorizaram o transporte rodoviá
rio, consumidor de petróleo, e abandonaram a ferrovia e a hidrovia, 
que são, sabidamente, mais econômicas e mais adequadas à nossa 
realidade. 

SEXTA MEDIDA 

O aproveitamento de pequenas quedas d'água, menores do que 
20 metros, para a produção de energia elétrica atende a um grande 
número de situações encontradiças tipicamente no território brasilei
ro. Nesse sentido, o engenheiro José Luiz Junqueira entende que a 
politica dos grandes aproveitamentos das grandes hidrelétricas deve 
ser completada - esta política - por um grande número de peque
nos aproveitamentos de importância local ou microrregional. 

Temos no Brasil grande número de quedas d'água inferiores a 
20m. No relatório que recebemos de autoria do professor José Luiz 
Junqueira há referência a centenas de quedas d'água aproveitadas na 
pequena França, na Alemanha, países que têm menos rios do que 
nós. A grande extensão territorial do País aconselha o aproveitamen
to dessas quedas d'água. ~ preciso desenvolver e ap0iar. uma tecno
logia pura a produção e venda, a preços razoâveis, de turbinas que 
permitam esse aproveitamento. Existem aqui inúmeras sugestões. 
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O Sr. Alexandre Costa (ARENA - MA) - Eu adiantaria a 
V. Ex• que a ELETROBRÃS está fazendo estudos, justamente, para 
atender às sugestões que V. Ex• apresenta. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Vê V. Ex• que 
existe, mais uma vez, uma coincidência de ponto de vista e que o 
tema não é partidário, é nacional, deve ser debatido e deve ser difun
dido. 

Ouço, com prazer, o aparte do Sr. Senador Danton Jobim. 

O Sr. Danton Jobim (MDB ,_ RJ)- Quero felicitar V. Ex•, Sr. · 
Senador Franco Montoro, pelo corajoso discurso que está fazendo. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Obrigado a 
V. Ex• 

O Sr. Danton Joblm (MDB - RJ)- V. Ex•, no início do seu 
pronunciamento, teve a oportunidade de sugerir medidas que exigem 
grande sacrifício por parte de todos, por conseguinte, por parte do 
povo brasileiro em geral. Estou certo de que o nosso povo receberá 
sempre com agrado o apelo no sentido de que, cada um, contribua 
com o pouco que possa para solucionar os nossos problemas mais di· 
fíceis como este, por exemplo, suscitado pela crise do combustível. 
Mas, eu também queria, além de frisar que V. Ex• está fazendo um 
discurso eminentemente antidemagógico, um discurso construtivo 
por excelência, vamos usar essa expressão cediça, mas que aqui tem 
toda a sua razão áe ser. V. Ex• está situando muito bem o problema. 
Dizem que o MDB apenas critica, não apresenta soluções. Sem 
dúvida, o MDB não pode apresentar soluções completas, soluções 
definitivas para os problemas nacionais, nem descer a detalhes, 
porque nós não dispomos, evidentemente, no Parlamento, de dados 
para projetas desse tipo. Agora, o que V. Ex• está fazendo é uma 
coisa patriótica: é suscitar o debate em torno de problemas que nem 

~ sempre têm sido convenientemente atendidos e tratados. Esta a ver
dade. São aspectos do desenvolvimento nacional ou de um plano do 
desenvolvimento nacional que tem sido, de certo modo, minimizado. 
Esta atitude de V. Ex• mostra que o MDB é um partido maduro; ele 
pode, sem dúvida, situar-se como uma agremiação política e pode al
mejar a alternância no poder. Era o que tinha a dizer. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Agradeço o 
aparte de V. Ex•, profundamente esclarecedor e que veio extrair do 
nosso discurso aspectos que não haviam sido focalizados, mas que 
são, inegavelmente, da maior significação para a vida pública brasi
leira. 

O Sr. José Llndoso (ARENA - AM) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP) - Pois não. Ouço 
o aparte de V. Ex• 

O Sr. José Lindoso (ARENA- AM)- Se V. Ex• me permite, 
desejo fazer um primeiro reparo ao veemente aparte do nobre 
Senador Danton Jobim. Realmente, falando de petróleo e de 
veículos, é possível que se almeje o transporte do MDB ao Poder e de 
que se admita a alternância; mas, não enfocando tanto a pertinência 
desta conclusão em torno de um discurso sóbrio como o que V. Ex• 
está fazendo, nós queremos assinalar o seguinte: todas as colocações . 
de V. Ex• foram colocações de bom senso, foram colocações que 
exigem, sim, uma atitude de promoção e de educação da comuni
dade. Deste modo, não verificamos, absolutamente, nada que não 
possa ser objeto do nosso aplauso e da nossa aqUiescência nas colo
cações de V. Ex• Mesmo adotando a solução da restrição do con
sumo da gasolina pelo preço- que é o ponto de vista substancial da 
política adotada pelo Governo - mesmo permanecendo esta 
atitude, nós não prescindiremos de medidas de natureza educativa, 
relativamente ao processo do consumo de gasolina, porque este pro
blema do consumo de gasolina não está, hoje, só no aspecto cambial. 
Ele se vincula, também, ao problema da poluição e nós precisamos
nós que representamos, realmente, a força consciente da Nação -
trabalhar para que a sociedade brasileira ou a sociedade do mundo 

não se torne tão intoxicada e tão anti-humana a ponto de se tornar 
mortífera para o homem. Parabenizo V. E.x• pelo discurso. Entendo 
que merecerá a melhor acolhida e a refleltão mais profunda; inclu
sive, esses aconselhamentos relativamente ao uso do Correio, que 
V. Ex• diz que está melhorando e que nós consideramos excelente. t: 
uma das realizações extraordinárias do Governo dar credibilidade ao 
nosso Correio, torná-lo realmente uma empresa de serviço à altura 
do desenvolvimento deste País. Parabéns a V. Ex• 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Agradeço a ma
nifestação de V. Ex• O nosso propósito é realmente estabelecer o 
diálogo, como afinal parece que estamos conseguindo. Não se trata ... 

O Sr. José Llndoso (ARENA - AM) - V. Ex• me permite? 
Volto a dizer: V. Ex•s é que se consideram sem voz, porque aqui, 
neste Plenário, sempre dialogamos com V. Ex•s Sempre, sempre. 
Diálogo fecundo, generoso, às vezes áspero, mas sempre em busca de 
servir à Nação. Tanto os nossos partidos têm tido essa conduta que 
eu estranho, sim, que V. Ex•s reclamem o diálogo e assim se con
fessem surdos e mudos; porque nós estamos falando e V. Ex•s estão 
falando; que falação é essa? Será que não hã eco? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Infelizmente, 
não consegui ser compreendido por V. Ex• No início do meu dis
curso, os apartes eram de oposição ao que eu dizia; no fim, V. Ex•, 
como o Senador Alexandre Costa, manifestaram concordância com 
as linhas fundamentais do pronunciamento: e passamos, assim, de 
uma posição de contradição para outra de colaboração. 

O Sr. José Lindoso (ARENA- AM)- De nossa parte, havía
mos, simplesmente, solicitado esclarecimentos. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - De qualquer 
maneira, é uma observação lateral, mas que só pode contribuir para 
elevar o nível do debate e o Senado. Que o diálogo se faça nesse pla
no ... 

O Sr. José Lindoso (ARENA - AM) - O bom senso e a res
ponsabilidade sempre nos uniram. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - ... e que ele 
prossiga. E que esse diálogo nacional, que o MDB propõe, seja igual
mente realizado nas Assembléias Legislativas, nas Câmaras 
Municipais, para a conscientização do problema e, ao mesmo tempo, 
para o estudo das soluções que cada setor da comunidade brasileira 
possa apresentar para esse problema nacional. 

Aponto, finalmente, Sr. Presidente, na síntese que estou 
fazendo, a última, mas talvez a mais importante das medidas. 

St:TIMA MEDIDA 

Sem dúvida, o principal instrumento para substituir a atual 
dependência do Pais em relação ao petróleo estrangeiro é re
presentada pela intensificação da produção do álcool nacional e o 
desenvolvimento de nossa tecnologia nesse setor. O álcool etílico 
aparece como o mais promissor carburante para substituir a gasolina 
e o óleo Diesel, de modo a permitir também a manutenção de toda a 
atual infra-estrutura de distribuição, estocagem e tipos de veículos e 
motores. 

O Sr. José Llndoso (ARENA- AM)- Correto! 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Trata-se de 
medida que deveria empolgar toda a Nação. 

O Sr. José Llndoso (ARENA - AM) - E que o Governo já 
propôs e está lutando pela sua execução. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - t: preciso que 
se dê um apoio entusiástico e patriótico para a substituição gradativa 
do petróleo estrangeiro pelo álcool nacional. 

Há duas semanas, Sr. Presidente, tive oportunidade de visitar o 
!TA (Instituto Técnico Aeroespacial) de São José dos Campos e lá, 
em companhia dos maiores mestres e técnicos da tecnologia brasi-
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Jeira, tive ocasião de fazer longos percursos em quatro automóveis 
comuns: um Volkswagen, um Dodge, um Ford, um Chevrolet, os 
quatro movidos exclusivamente a álcool, extraído da cana-de-açúcar 
ou de mandioca, com uma simples adaptação. 

Foi Já, Sr. Presidente, que tomei consciência maior da importân
cia nacional e da gravidade do problema. Certas empresas, que já 
anunciaram que iam produzir carros movidos a álcool, começam a 
noticiar que o álcool é corrosivo. Lá, há estudos realizados pelos 
maiores especialistas. E penso que o Senado deveria, numa 
homenagem àqueles técnicos e patriotas, fazer uma visita oficial a 
São José dos Campos e verificar, naqueles estudos e experiências 
que estão sendo feitos, motores que estão sendo movidos, há três ou 
quatro meses, sem interrupção, exclusivamente a álcool, em condi
ções muito superiores à gasolina - lembramos que a gasolina é a 
principal fonte poluidora. 

Esse problema do álcool, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
apresenta tais perspectivas para o Brasil, que deveria receber 
prioridade número um. Ele se coloca, inclusive, no piano concreto da 
grande luta entre a tecnologia nacional e a tecnologia estrangeira. 

Quem assistiu, como eu, ao 289 Congresso da Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência, aqui em Brasília, teve 
oportunidade de verificar, nos debates que se travaram do ponto de 
vista técnico, científico e sociológico, várias realidades importantes. 
E uma delas é que a grande divisão do trabalho do mundo, hoje, é 
representada pela separação entre os países industrializados, que 
elaboram tecnologia, e os países ditos em desenvolvimento, que 
transplantam e recebem, passivamente, a tecnologia elaborada pelos 
países industrializados. 

Em números estatísticos, Sr. Presidente, hoje, 98% da importân
cia gasta pela humanidade na pesquisa tecnológica, 98% - repito -
são aplicados nos países indus~rializ!!,dos, e apenas 2% no conjunto 
dos países da América Latina, Asia e Africa. 

Vivemos numa total dependência tecnológica; e o caso do 
conflito entre o petróleo estrangeiro e o álcool nacional é um exem
plo concreto. 

Por que fizemos nosso desenvolvimento na base da gasolina e 
não do álcool motor? Quais as condições ideais para o Brasil? Qual a 
tecnologia mais conveniente ao País? A tecnologia do petróleo ou 
a tecnologia do álcool? 

Para a produção do álcool são necessárias três condições, que 
nós temos e os países industrializados, em geral, não têm. Primeira 
condição: uma grande extensão de terra e apta a produzir cana, man
dioca, e outros produtos capazes de gerar o álcool. Nós temos essas 
condições e os países industrializados, em geral, não têm. 

Segunda condição: Muito sol, porque o álcool motor nada mais 
é do que a energia solar transformada através do processo que os 
cientistas chamam· de fotossíntese. Nós temos muito sol durante o 
ano inteiro; os países do Norte não têm. E este sol não nos custa um 
cruzeiro, um dólar. · 

Terceira condição: que haja muita mão-de-obra, o que nós 
temos e os países do Norte não têm. 

É essa a tecnologia que convém ao Brasil. Além disso, Sr. 
Presidente, há outra circunstância de maior importância: o petróleo 
tem as suas reservas limitadas; elas estarão esgotadas dentro de trinta 
anos. O álcool produzido pela cana-de-açúcar, pela mandioca ou 
por outros vegetais é permanentemente renovável. Não há razão 
para que não se dê prioridade absoluta para a produção do álcool 
motor que a prazo razoável pode substituir totalmente o petróleo 
estrangeiro. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Nobre Senador 
Franco Montoro, quero comunicar a V. Ex• que o seu tempo já está 
esgotado há dez minutos e que há outros oradores inscritos. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Sr. Presidente, 
ouvirei apenas os apartes que estão sendo solicitados. 

O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Permite V. Ex• um aparte, 
Senador Franco Montoro? 

O Sr. Alexandre Costa (ARENA - MA) - Permite-me V. Ex• 
um aparte, logo após o Senador Leite Chaves? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Ouço o 
Senador Leite Chaves. 

O Sr. Leite Chaves (MDB - PR) - Há quinze dias atrás, eu 
visitava, na Roménia, uma das grandes refinarias da Europa. E lá, 
indagando junto aos técnicos sobre essa conveniência de se fazer a 
mutação de petróleo por álcool, aqui no Brasil ou em outro País que 
pudesse adotar essa providência, eles responderam que é de extrema 
sabedoria um procedimento desse. Inclusive eles estão importando 
petróleo para economizar o deles. Acham que é um desperdício usar 
o petróleo como gasolina porque a sua grande finalidade é para a 
petroquímica. E como V. Ex• toca nessas possibilidades que o Brasil 
tem, nós queríamos levantar mais uma: é a de que, com o uso da 
cana-de-açúcar e da mandioca para o álcool, nós, além de 
atendermos a esses requisitos, estaremos tendo condições admiráveis 
de penetrar no Brasil central, de colonizar o Brasil, com um instru
mento rentável. Deixando de importar gasolina, deixando de impor
tar petróleo e passando a subsidiar ou a comprar o nosso álcool, esta
mos tendo condições não só de economizar divisas, se não, também, 
de penetrar organizadamente no Oeste do País. Por isso, V. Ex• está 
de parabéns. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Agradeço a 
V. Ex• pela contribuição que dá ao problema e a seu sentido 
nacional. 

O Sr. Alexandre Costa (ARENA- MA)- Eu desejaria apar-
~~~~~m~ . 

O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP) - Ouço o Sena· 
dor Agenor Maria. 

O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - Senador Franco 
Montoro, o problema é o seguinte: o Governo, nessa politica 
monetarista de socializar os prejuízos e capitalizar os lucros, depois 
da crise do petróleo de 1973 para cá, através da PETROBRÃS, ja
mais ganhou tanto dinheiro como está ganhando agora. A arrecada
ção do imposto único sobre combustível é algo assombroso. No ano 
passado, ela representou 14% da renda nacional. Então, se o Gover
no economizar divisas, em termos de petróleo, cai a arrecadação; e 
parece que o Governo não quer que caia a arrecadação. A inflação 
que nós temos no Brasil, ela não é económica; ela é simplesmente 
política, meramente politica, pois dá op~rtunidade ~o Governo de 
cobrar impostos sem aumentar taxas. Os. tmpostos sao cobrados ad 
valorem, de forma que essa situação interessa a eles. Agora, estamos 
numa situação difícil: ou o Governo procura, realmente, economizar 
o combustível, ou os vinte e dois bilhões de dólares que nós devemos 
hoje - em dezembro talvez passem a vinte e cinco bilhões de dóla
res; e a partir de janeiro de 1977, nós vamos pagar, só de juros, cinco 
bilhões de dólares por ano -poderão criar, num futuro bem próxi
mo, uma dependência nossa no terreno económico que poderâ arras
tar este País a uma situação imprevisível. Parabenizo-me com v. Ex•; o seu discurso é de um estadista, é oportuno, importante e 
nós não podemos nos afastar desse tema que é um tema nacional. 
Precisamos resolver esse problema o mais breve possível. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Agradeço a 
v. Ex•, que destacou a importância do tema para a independência 
nacional. 

Ouço o aparte do nobre Senador Alexandre Costa. 

o Sr. Alexandre Costa (ARENA - MA) - Nobre Senador 
Franco Montoro, desejo me congratular com V. Ex•, finalmente, 
pelo discurso que faz, pelas sugestões que traz: pelo elevado espírito 
público e pelo patriotismo sempre demonstrado nesta Casa. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB ,- SP)- Muito obriga
doa V. Ex• 
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O Sr. Alexandre Costa (ARENA- MA)- E não poderia dei· 
xur de ser, cm se tratando de homem da responsabilidade de V. Ex• 
Mas, permita-me dizer, inicialmente, que acredito, creio, em três dos 
itens apontados por V. Ex•. como sugestão para debate, para ameni
zar o volume de importações do Brasil. Também, permita-me dizer, 
não creio- e aí começajâ o debate proposto por V. Ex'- ... 

O SR. lt'RANCO MONTORO (MDB - SP)- f: normal que 
seju. 

(I Sr. Alexnndrc Costa (ARENA- MA) -,., em vários dos 
itens llfHçs•:ntullus, pela sua completa inexeqUibilidade; como tam
bém n:"1n ~~ çi~· que o Governo se negue a fazer, porque sei que o 
Gtwcrnu. como cu c como V. Ex•, confia na capacidade dos técnicos 
c no patriotismo dos técnicos brasileiros mas, nunca, na sua 
infulibilidudc. Muito obrigado. 

O SR. JIRANCO MONTORO (MDB - SP) - Agradeço a 
V. Ex' 

Niro tenll!l :r pretensão de apresentar soluções definitivas e 
infalíveis. Protwnho sete soluções concretas para o debate. 

Concluo. Sr. Presidente, agradecendo os apartes dos Srs. Sena
dores. que •:nl"iqucccm nossa contribuição. Desejo fazer, apenas, 
uma considcraciro linul. 

(:: importante que no Brasil se crie um organismo que se ocupe 
do prolrlcnw du cncrgiu no seu conjunto, um Conselho Nacional de 
Encrgiu. :r c~cmplu do que hã em outros países civilizados e cultos. 
Nós temos l' Conselho do Petróleo, de Minas e Energia, mas nos 
lirltu um que cxnminc o problema da energia no seu conjunto. E:. tema 
tiUC ubordarci cm ·outra oportunidade. Quero apenas, ao concluir, 
Sr. Presidente. destacar um aspecto que foi aqui mencionado por vã
rios Srs. Scnudorcs. · 

Somos freqUentemente criticados por não apresentar soluções. 
Aqui têm V. E\•s. hoje. sete soluções objetivas e concretas propostas 
para o debute c a solução de um problema bãsico. Trata-se de contri
buição de um movimento que não quer ser apenas de crítica e oposi
çüo, mus que procuru ser acima de·tudo, um movimento de profun
das ruízcs populares e que, exatamente por isso, está aberto ao 
diâlogo. O M DB tem aprendido muito nas suas lutas e dificuldades; 
é um movimento que cresce e se organiza para servir à solução dos 
problemas brusilciros. Poucos movimentos políticos, no Brasil, tal
v~l. tenhum dmh puru a solução dos nossos problemas, sugestões 
tão objctivas c n•lt nd:rs para o interesse público, como o Movimento 
Democrírtico Bra"lciro. 

Esta é a nrcllwr resposta àqueles que não acreditam nos polí
ticos e nos PartidiJs: é u demonstração do espírito público que, acima 
das divisucs p:ntid(rrins, coloca o interesse fundamental da vida pú
blica brasileira. 

Eru o que linh<t " dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas. O 
orador é cumprimentado.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MARCOS 
FREIRE NA SESSÃO DE 28-9-76 E QUE, ENTREGUE À 
REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTE
RIORMENTE: 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Afirmava-se há poucos dias, nesta Casa, a liberdade de debates 
políticos no País, independentemente da existência da Lei Falcão. 

Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o que se estã assistindo 
de fato, nesse período de campanha política, é a apresentação, cada 
vez mais intensiva c ostensiva nos grandes meios de comunicação so
cial, dos integrantes do Governo ou de elementos a ele ligados, em 
indireta ou direta propaganda dos feitos aliciais. Visa-se, com isso, 
indubitavelmente, colher dividendos eleitorais em favor da Aliança 
Renovadora Nacional. 

Sabemos que a Lei Falcão é, em si mesma, um meio d~ 
escamotear a verdade política, econômica e social. Mas, admitamos 
-para argumentar- que assim nilo fosse, que ela objetivasse, real-

/ 

mente, evitar confundir o eleitorado em decisões municipais com 
explanações de caráter nacional. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Pois não, 
Excelência. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- Perdoe interrompê-lo. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - f: uma satisfação 
ouvir o ilustre Líder da ARENA. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - A verdade nunca será 
escamoteada. Ela pode ser negada, mas ela surge sempre como ver
dade. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE)- Concordamos 
plenamente com V. Ex• A verdade terminará sobressaindo nítida e 
clara perante a História, mas a evolução dos acontecimentos, através 
dos tempos, mostra como, não raro, a verdade tem sido escamotea
da, em determinadas fases. E:. só compendiar os livros e verificar co
mo, tantas e tantas vezes, certos fatos históricos ficaram como que 
eclipsados, ficaram como que distorcidos, como que negados, e so
mente a posteridade veio deles tomar conhecimento exato. Não 
temos dúvida alguma de que a verdade ganhara sobre a mentira e. 
sobre o engodo, mas, evidentemente, nem sempre isso ocorre a curto 
e a médio prazo. 

Portanto, dizíamos nós, que se a Lei Falcão tivesse realmente, 
como objetivo, evitar a confusão do eleitorado que vai se pronunciar 
em eleições municipais, com debates de natureza nacional, não se 
"poderia admitir o que estã ocorrendo no Brasil dos nossos dias, em 
que apenas um dos lados tem acesso afrontoso, sistemático, aos 
meios de comunicação de massa, enquanto que, os que se 
contrapõem à política governamental, não têm idêntico acesso. Por 
isso, admitindo-se que aquele fosse o objetivo da Lei Falcão, 
poderíanos, então, dizer que ela própria é que estaria sendo 
escamoteada, pois tirando o direito de a Oposição se dirigir, através 
de tais meios, à opinião pública, permite que o Governo continue a 
fazê-lo. E não apenas continue a fazê-lo mas passe a fazê-lo, justa
mente agora nas vésperas de um pleito, como nunca o havia feito an-
tes. 

Exemplo nagrante, Sr. Presidente, Srs. Senadores, poderia ser 
encontrado em Pernambuco, nos últimos dias. 

Recebemos a visita honrosa do Senador Paulo Brossard; 
pretendemos que a sua chegada tivesse a cobertura da chamada 
imprensa televisionada; prometeram-nos fazê-lo. Na hora da che
gada de S. Ex• nenhum dos canais de Pernambuco lá compareceu. 
Já anteontem, no último domingo, o Canal 13- canal, sem dúvida 
alguma, dos mais vistos e dos mais admirados - em seu horãrio 
nobre, apresentou longo programa de debates, cuja figura entrevis
tada era o Sr. Governador do Estado que, nessa ocasião, teve a 
oportunidade de se estender, inclusive, sobre as realizações do seu 
Governo. 

Ora, se a ARENA se apresenta como Partido de apoio do Go
verno, se se proibiu aos Partidos, em campanha política, através dos 
seus candidatos ou dos seus dirigentes partidários, usarem o anterior 
direito de se dirigirem ao público analisando criticamente a política 
governamental, é evidente que o aparecimento dos homens que 
fazem o Governo. falando sobre a politica do Governo, sem que seja 
ussegurudo i1 Oposiçi\o igual oportunidade de falar sobre essa mesma 
polfticu governamentlll, colocu os Partidos políticos em posição de 
desigualdade. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA)- Permite V. Ex• um 
aparte, nobre Senador? 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Com toda a satisfa
ção, nobre Senador Heitor Dias. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - V. Ex• analisa a Lei 
Fulcão como sendo elaborada, precipuumente, paru prejudicar o 
Partido da Oposição. 
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O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Quem tem dúvida 
disso, Excelência? 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Entretanto, a Lei 
abrange os dois partidos. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Está-se vendo! 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Não me consta que 
nenhum candidato da ARENA tivesse ocupado o rádio c a televisão 
para cuidar de suas propagandas pessoais. Estranho que em Pernam
buco, como V. Ex• acaba de afirmar, tivesse havido essa 
discriminaçã~, porque, cm verdade, a imprensa nacional escrita, 
fa~a~a e telev1sada dá total cobertura à Oposição, indo, inclusive, aos 
mm1.mos detalhes. Estou cansado de ver e ouvir, na hora do Jornal 
Nac1onal, a palavra de ilustres Senadores da Oposição, abordando 
projetes em tramitação nesta Casa. Há poucos dias vi, também, no 
Jornal Nacional, a palavra de um ilustre Deputado da Oposição, um 
homem, inegavelmente, de alto mérito, que é o Deputado "Alceu 
Collares, apreciando a Lei do Inquilinato c dando, sobre o assunto, a 
sua opinião, a sua crítica, as suas sugestões, inclusive falando a 
respeito do seu substitutivo. Assim, não vejo que, cm relação à 
imprensa, haja essa discriminação contra o Partido da Oposição. ~ 
por isso que digo estranhar que em Pernambuco houvesse aconteci
do tal fato. Todos os jornais, de quando em quando, para não dizer 
diariamente, divulgam as entrevistas dos nobres Senadores Paulo 
Brossard, Franco Montoro, Ulysses Guimarães, de V. Ex•, c de 
out~os tantos elementos com atuação marcante no cenário político 
nac1onal. Essas, as minhas ponderações. 

O Sr. Paulo Guerra (ARENA - PE) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE)- Tão logo façamos 
algumas considerações sobre o aparte anterior. 

Sr. Senador Heitor Dias, não se está discutindo, aqui, o 
cumprimento formal da Lei Falcão; mas é evidente - c todo o 
mundo sabe - que o Partido da Oposição tem, no Governo, o seu 
grande adversário político. E no momento cm que o Governo tem 
um acesso inusitado aos grandes meios de comunicação de massa, 
em especial aos canais de televisão, c essa chance não é dada aos 
integrantes do MDB, não há, senão, que constatar uma discrimina· 
ção extremamente nociva, em termos eleitorais, em relação ao nosso 
Partido. · 

Em Pernambuco, não se descumpriu formalmente à Lei Falcão 
porque, ao que nos consta, o Governador do Estado não é, pelo 
menos ainda, candidato a coisa alguma. Por sinal, can~idato 
propriamente dito, dependendo de votos populares, ele praticamente 
não o foi nunca, em sua vida, a não ser numa isolada eleição 
municipal. Os demais cargos públicos que S.Ex• tem ocupado têm 
sido todos por nomeação formal ou virtual. Isto desde a época em 
que .foi nomeado para Governador do território de Amapá, pelo 
Prcs1dentc J ânio Quadros, até ser nomeado - virtualmente é claro -
para Governador de Pernambuco, pelo mesmo Movimento de 64 
~uc cassou o seu antigo protctor e nomeante. Mas isso não está cm 
JOgo porque, evidentemente, S. Ex• falou como Governador do 
Estado ou pelo menos, investido nessas funções. O que está em causa 
é que, no momento em que S. Ex• pode falar 40 minutos num canal 
dos mais ouvidos e nós não podemos fazê-lo, evidentemente que, 
durante uma campanha eleitoral, tal fato implica num privilégio da
do aos homens do Governo. Nós mesmos, já Senador da República, 
tivemos a oportunidade de, cm Pernambuco mesmo, também sermos 
convidados para um debate com vários jornalistas, filmado pela 
televisão, gravado cm tape, programa esse que seria, posteriormente, 
levado ao ar, mas que, como sói acontecer conosco, terminou sem 
ser levado ao ar. 

Portanto, não estamos criticando o fato de o Governador poder 
ir para as televisões, ou o Senhor Presidente da República, ou os Srs. 
Ministros de Estado que, reiteradamente, têm aparecido no vídeo em 
escala nacional. Não! Acho que é: muito bom que tal ocorra ... 

O Sr. VlrgOio Tllvora (ARENA- CE)- Permite-me, eminente 
Senador? 

~ SR. MARCOS FREIRE (MDB -:- .. PE) - Tão logo 
ter~uncmos as considerações cm torno· do aparte do Sr. Senador 
He1tor Dias. 

Continuando: é bom que isso ocorra, mas seria bom que 
ocorresse, também, em relação aos homens da Oposição. 

Lembramo-nos que de certa vez, estivemos em Londres, visitan
do a BBC c lá fomos recebido por um dos seus dirctorcs. Informa
ram-nos de que toda vez que o Chefe do Governo usa os canais da 
televisão da BBC, no dia seguinte se dá igual tempo ao Chefe da 
<?P?sição. Aí, sim, Excelência, é que pode surgir aquela verdade 
ult~ma a que se referiu o ilustre Senador Ruy Santos. Ela pode, 
cntao, sobrcnadar. O público que ouviu um e a outro lado, pode tirar 
as suas conclusões. Mas essa coisa de só se dar a oportunidade do 
u~~ do grande meio de comunicação de massa, que é a televisão, aos 
dmgcntes do País, realmente impossibilita que o povo possa concluir 
pela "verdade verdadeira" ... 

· O que temos assistido é cxatamcntc isso: oferece-se uma 
cobertura, a mais ampla e permanente possível, aos governantes ou a 
elementos ligados ao sistema, ao Partido oficial, enquanto à Oposi
ção, quando se dá, são apenas meras migalhas do banquete real. 

O Sr. Nelson Carneiro (MDB- RJ)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Ouviremos com 
satisfação o aparte de V. Ex•. 

O Sr. Nelson Carneiro (MDB- RJ)- O nobre Scnadoi Heitor 
Dias afirmou, certamente convencido de que era verdade, que a 
discriminação não existe na Imprensa. Inscrevi-me para ocupar a 
tribuna- hoje certamente não o farei, mas, em outra oportunidade 
- para ler uma reportagem do semanário Oplnlio, mostrando que 
depuseram os candidatos a vereador pelo Município do Rio de 
Janeiro, Antônio Carlos Nunes de Carvalho, Hélio Fernandes Filho, 
Euclides Martins Chagas, José Flcijá. Vou incluir nos Anais para 
que os colegas verifiquem o que há de subversivo nesses pronuncia
mentos, que são mensagens desses jovens candidatos ao eleitorado, 
pois essa reportagem foi integralmente censurada. Mais ainda, eu me 
considero, entre os oposicionistas, um homem sereno; não sou 
·daqueles que ateiam fogo, pois dei também uma entrevista, e incl usi
vc, a certa altura, examinava a posição do Presidente Geisel no 
problema da distensão. Pois essa entrevista também, que incorpo
rarei aos Anais, oportunamente, foi integralmente cancelada. Por 
quê? Porque cra.uma mensagem da Oposição. Se fosse do Governo, 
de um candidato da ARENA, de um Senador da ARENA, não 
sofreria nenhuma restrição. Mas, sendo do MDB essas duas publi
cações, foram vetadas integralmente pela censura. Portanto, não é só 
o rádio, nem a televisão, que estão fechados à Oposição. Também a 
Imprensa, aquela que é sujeita à censura, pode ser fechada à Oposi
ção. Vou oferecer estes documentos à Mesa cm discurso que 
pronunciarei, exatamcnte para que os nobre colegas verifiquem a 
que extremos a censura tem levado as restrições à Oposição neste 
País. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Agradecemos a 
intervenção do ilustre Senador Nelson Carneiro, que vem, assim, 
trazer subsídios comprovadores da situação de cerceamento da libcr· 
dadc, existente no País. 

Ouçamos, agora, o ilustre Senador Paulo Guerra. 

O Sr. Paulo Guerra (ARENA- PE)- Senador Marcos Freire, 
vou pedir a V. Ex• uma informação: eu não me encontrava no nosso 
Estado c conscqUcn~cmcntc não tive oportunidade de assistir à 
palestra do Sr. Governador na televisão, mas tenho a impressão que 
S. Ex• apenas fez uma prestação de contas do seu período de 
governo c, salvo engano, não fez nenhuma promoção da ARENA 
nem dos candidatos da ARENA durante o tempo em que esteve no 
Canal-3. Esta informação cu gostaria de ouvir de V. Ex•, pois lá não 
me encontrava. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB.!.. PE)- Não há dúvida que 
terá sido uma boa oportunidade para que o Governador de Pernam-
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buco prestasse contas do que tem feito. Apenas solicitaríamos ao 
ilustre Senador Paulo Guerra, com o seu prestígio e a sua autori
dade, nos conseguisse igual período de tempo nos canais de televisão 
de Pernambuco para que pudéssemos, também, prestar contas ao 
povo daquilo que temos procurado fazer no ·exercício do mandato 
que nos foi concedido. 

O Sr. Paulo Guerra (ARENA- PE)- V. Ex• não respondeu 
ao meu aparte. Eu não estava em Pernambuco. Gostaria que V. Ex• 
me informasse. V. Ex• parece que. quando fala no Senador Paulo 
Guerra, que é o seu adversário político natural em Pernambuco, fica 
um pouco açodado. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB ·- PE) - ~ engano de 
V. Ex•, pois estou tão tranqUilo! 

O Sr. Paulo Guerra (ARENA - PE) - V. Ex• está tranqUilo 
por fora, aparentemente. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Já vê que V. Ex• 
tem o dom de ver por dentro, o que nem sempre é fácil... 

O Sr. Paulo Guerra (ARENA - PE) - ~ pela resposta de 
V. Ex•. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - A resposta à 
questão levantada por V. Ex• está implícita. Achamos que o Go
vernador não poderia perder uma oportunidade destas e deixar de 
prr~tar contas do seu Governo. 

O Sr. Paulo Guerra (ARENA - PE) - Mas eu gostaria de 
sahcr se ele fez promoção eleitoral. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Julgamos que, 
necessariamente, quando fala alguém que está ligado ao Partido do 
Governo, através de meios de comunicação de massa, isso reverte em 
favor desse Partido. Da mesma forma, se os homens da Oposição 
tivessem igual oportunidade, o MDB estaria se beneficiando do fato. 

O Sr. Paulo Guerra (ARENA - PE) - Não, mas o que o 
Governudor de Pernambuco fez foi apenas uma prestação de contas. 
E V. Ex•. como um bom pernambucano, deveria fi~ar satisfeito. 
V. Ex! sube que eu não vivo na missa do Governador. Sou seu ami
go pessoal, sou seu correligionário, mas não vivo na missa do Sr. 
Governador. Mas, fico satisfeito e proclamo que ele está realizando 
um bom governo e V. Ex•, como um bom pernambucano, desde que 
ele não tenha atingido uma orientação política' no seu discurso, na 
sua exposição desde que tenha se detido, o que eu acho bem possível, 
porque rarcce que ele não é muito ligado a esse setor das atividades 
rolíticas,- tem se mantido mais como Juiz ... (Risos.) 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Não ofendamos à 
Justiça, Ex!! Jú tivemos ensejo de dizer que o que criticamos não é o 
fato em si mesmo, de S. Ex• ter oportunidade de ocupar um canal de 
televisão: mas lamentar que nós não temos igual oportunidade. Ape
~as isto. Pensamos que todo homem público deve prestar contas do 
mandato público que exerce; discordamos, apenas, que isso não 
esteja sendo proporcionado com iguais meios, aos homens dos dois 
Purtidos. 

O Sr. Paulo Guerra (ARENA- PE)- É porque o Sr. Gover
nador não tem uma tribuna, uma grande tribuna, não dispõe dessa 
grunde tribuna diC1ria de que V. Ex• dispõe; então, recorre à tele
visão, para.levur aos pernambucanos e aos nordestinos, inclusive aos 
eminentes correligionários de V. Ex•, muitos dos quais me honro 
com sua amizude, u sua grande realização, o seu grande trabalho à 
r rente do Governo de Pernambuco. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Senador Paulo 
Guerra, pode V. Ex• ficar satisfeito apenas com a tribuna do 
Senado. Nós outros gostaríamos de poder dispor de todas as tribu
nas possíveis, inclusive as da televisão. 

O Sr. Paulo Guerra (ARENA- PE)- Sou mais modesto que 
V. Ex• 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE)- Talvez V. Ex• 
possa dispensar esse conta to com o povo. Nós, realmente, nele é que 
vamos aurir todas as nossas inspirações e todas as nossas forças. 

O Sr. Paulo Guerra (ARENA - PE) - Meu contato com o 
povo é direto c o de V. Ex• é através da televisão e do rádio. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Está V. Ex• 
enganado, tanto que, a esse respeito, .poderíamõs indagar a V. Ex• 
.quantos comícios V. Ex• já fez neste més de setembro e tçmos a 
impressão de que sairíamos ganhando, sem nenhuma falsa modéstia. 
~ que, praticamente, estamos na rua, permanentemente. Agora mes
mo, neste último domingo, fizemos três comícios populares em três 
municípios diferentes. 

O Sr. Paulo Guerra (ARENA- PE)- Se V. Ex• perguntasse 
quantas casas eu visitei no mês de setembro eu lhe responderia. Mas, 
se V. Ex• perguntasse quantas vezes me apresentei nos comícios, 
numa prévia de candidatos ao Governo do Estado, naturalmente 
não estou com essa pretensão. Se V. Ex• quiser saber quantas casas 
em quantos municípios eu visitei ... Porque este que é o trabalho do 
político que não é o demagogo; este é o trabalho do político que vai 
sentir de perto as necessidades do seu povo, indo de casa em casa, 
saber o sofrimento, as necessidades, as aspirações. Não é subir em 
um palanque, fazendo uma oratória bonita, como é peculiar a 
V. Ex• - brilhante professor - e daí sair para outro palanque. 
Considero o meu trabalho com o povo mais direto. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Foi ótimo que 
V. Ex• fizesse essa explanação porque distinguiu bem os dois estilos 
de fazer política. Realmente, não fazemos muita andança de casa em 
casa; preferimos fazê-la de praça em praça, a céu aberto. 

E, inclusive, lamentamos que V. Ex• só admitisse fazer cam
panha política nos palanques e nos comícios - que julga demagogia 
- se tivesse pretensão a ser Governador de Pernambuco, 
novamente. Pelo contrário, achamos que, independentemente dessa 
pretensão, o Senador que exerce um mandato majoritário não deve 
estar alheio a uma campanha política, mesmo que municipal, que se 
trava no seu Estado. 

O Sr. Paulo Guerra (ARENA - PE)- V. Ex• é que está com 
esta pretensão. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB-- PE)- Como V. Ex• já se 
revelou conhecedor do pensamento íntimo dos outros, ficamos até te
merosos de querer desmenti-lo, pois a consideração a um colega não 
permitiria que o fizéssemos. 

O Sr. Paulo Guerra (ARENA - PE) - Porque V. Ex• não 
pode; V. Ex• sabe que é candidato. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Não deixa de ser 
sui generis: nossa candidatura sendo lançada no Senado através de 
um porta-voz arenista, especialmente um Senador do meu Estado. 
Agradecemos, de qualquer forma, esta deferência. 

O Sr. Paulo Guerra (ARENA - PE) -V. Ex• é candidato 
como foi candidato ao Senado, preterindo outros candidatos do seu 
Partido. Porque V. Ex• sabe que o candidato inicial não era V. Ex• 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Mais uma vez 
V. Ex• mostra a diferença de nossas filosofias políticas. 

Fomos candidatos- para honra minha- disputando na Con· 
venção. O candidato do MDB nãosaiu imposto por quem quer que 
fosse. Fomos para a luta, fomos para o voto e de lã saiu a nossa can
didatura, disputando lisumente, democraticamente, com outros pre: 
tendentes ao mandato de Senador por Pernambuco. Isto muito nos 
honra e, pelo contrário, lamentaríamos que o nosso nome tivesse sur
gido como imposição ou do bolso do colete de alguém. Na verdade, 
foi a expressão da maioria dos convencionais do nosso Partido. 

O Sr. Paulo Guerra (ARENA - PE)- Bom, se saiu de bolso 
de colete, eu não sd ... 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - V. Ex•, aqui, 
ddxou uma dúvida que não nos atinge. Talvez V. Ex•, que conhece I 
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tão bem por dentro as pessoas, pudesse até -quem sabe? - esclare
cê-la perante a Casa. 

O Sr. Paulo Guerra (ARENA - PE) - Não pretendo esclare
cer isso agora; é cedo. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Fica no ar a suspei· 
ção maliciosa ... ~ a velha técnica já tão conhecida. 

O Sr. VlrgOio Távora (ARENA - CE) - Senador Marcos 
Freire, embora seja ousadia o Ceará entrar em entrevera pernambu
cano, fala aqui mais o Líder da Maioria em exercício. Colocando 
calma aqui nos debates, número I: - V. Ex• sabe, vamos numerar, 
um, dois e três. Número 1: O Poder Público, mâxime o Executivo, 
que pratica suas realizações, o faz com recursos - desculpe o 
acaciano da afirmativa- oriundo de tributos, tributos do povo. Dar 
prestação de contas desses tributos, como orientados, como apli
cados, é uma obrigação desse Executivo, em qualquer nível, em 
qualquer tempo. Antes do período eleitoral, da proibição eleitoral, 
ao que nos conste, não há o que vete algum candidato da Oposição. 
v. Ex• já tomou parte em mesas-redondas outras; então, o seu co
lega Roberto Saturnino, já o viu em televisão algumas vezes enfren
tando o Sr. Ministro da Fazenda, enfrentando outros dignitários do 
Poder. Nada impede que o faça. Agora, - não conhecemos o caso e 
não vamos afirmar que o fez - se o detentor do Poder estadual do 
Leão do Norte, afirma, dentro das suas realizações, algo que possa 
ser imputado como pedido para candidaturas de a, b, ou c, 
do Partido que o apóia, no caso a ARENA, daríamos razão a V. Ex• 
Fora· disso, quando muito, voltaríamos cediçamente a discutir a Lei 
Falcão, isto é, se ela era justa, se era injusta, porque foi, porque não 
foi, matéria aqui parece que esgotada em muitos debates nesta Casa. 
Gostaríamos de significar que a ida do Senhor Presidente da Repú
blica, do Sr. Governador de um Estado, à televisão, nesta ocasião ou 
em qualquer outra, para dar prática, dar prestação real daquilo que 
de benefícios fez em favor dos seus governados, mercê da aplicação 
de recursos retirados justamente do trabalho e do suor desse gover
nado, permita-me dizer, é como quase que imperativo. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- No período eleito
ral, Ex•. aceitar-se suas alegações seria muita ingenuidade. V. Ex• 
sabe disso. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA -CE)- Sabe V. Ex• perfeita
mente que não entramos na discussão do mérito do caso pernam
bucano, como dissemos a V. Ex• 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Mas estamos falan-
do mesmo no caso geral, Ex• · 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE)- Sabe V. Ex•, e temos 
autoridade para afirmar isso, que não são de hoje, embora Vice
Líder do Governo •. as críticas que fazíamos nos alt,os conselhos de 
Estado; dizíamos claramente, nunca enganamos; acho que uma das 
falhas do Governo Geisel é a falta- que agora se está, de mês a esta 
parte, procurando remediar- de transmissão, de comunicação com 
o povo, de mostrar as suas realizações, de defender os seus atas. Sua 
Excelência, com a formação que tem, dizia: "Eu estou procedendo 
certo; todo mundo deve achar que eu estou procedendo certo. Se não 
acham, estão sendo injustos". Ao contrário, Sua Excelência se 
convenceu e de um tempo e esta parte, está procurando, na sua 
escala ... 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Parece-nos válido. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE)- ... e dos outros, trazer 
ao conhecimento do povo, de uma maneira que, aliás, V. Ex• acha 
superabundante e nós achamos até moderada. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Superabundante, 
em termos relativos; em relação aos meios de que nós não dispomos 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE)- ... Mas, perdão ... 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - ... Acho muito 
válido que Sua Excelência fale até toda a noite. Mas, possibilite que a 

Oposição vá, por iguais meios, analisar criticamente aquilo que ele 
está apresentando. 

O Sr. Vlrgflio Távora (ARENA - CE) - Poderá fazê-lo, 
convenientemente, fora do período eleitoral ... 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Ora, Ex•! Aí está 
dito tudo. V. Ex• o confessou, agora. 

(Cruzam-se apartes simultâneos.) 

O Sr. VirgOio Távora (ARENA -CE)- ... V. Ex• vai para a 
praça e com uma assiduidade - que, aliás, faço justiça, com licença 
do eminente Senador Paulo Guerra- com a assiduidade de três por 
dia. V. Ex• tem, justamente, sem infringir a lei, toda a oportunidade 
de esclarecer ... 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- ... oportunidade de 
chegar à opinião pública, Ex• ... 

(Cruzam-se apartes simultâneos.) 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - ... por mais 
comícios que nós façamos, não vamos atingir os milhões de 
telespectadores ... 

(Cruzam-se apartes.) 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - ... Agora, 
concluímos o seguinte: quando V. Ex• mesmo reconheceu que no 
período eleitoral precisa suspender a análise crítica ... 

O Sr. VirgDio Távora (ARENA- CE)- Existe uma lei ... 

(Cruzam-se apartes.) 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- ... no momento em 
que o Governo sente a necess.ídade de expor suas realizações, nesse 
momento, democraticamente, deveria assegurar à Oposição a 
oportunidade de fazer a análise crítica dessas realizações ou das 
omissões do Governo. 

O Sr. VirgDio Távora (ARENA - CE) - Mas, aí ele age como 
juiz; não deixa nem a ARENA nem o MDB. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Deixa Governo e 
não deixa Oposição! 

O Sr. Vlrgflio Távora (ARENA - CE) - Não, Governo, aí, é 
uma coisa; ARENA e MDB são Partidos que se digladiam. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Não, Ex• O grande 
adversário da Oposição é o Governo; V. Ex• sabe disso. 

O Sr. Nelson Carneiro (MDB - RJ) - Permite V. Ex• um 
aparte? (Assentimento do orador.)- A prestação de contas não é um 
ato unilateral. Quem presta contas sujeita-se à aprovação dessas 
contas; portanto, é preciso que alguém ... 

O Sr. Virgilio Távora (ARENA - CE) - O julgamento das 
contas vai ser quando os Srs. depositarem o votinho na urna. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Só havendo defesa, 
não havendo acusação? 

O Sr. Nelson Carneiro (MDB - RJ) - Não é possível; a 
aprovação de contas não é um ato unilateral. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Julgamento em que 
só haverá defesa, não haverá acusação- essa é a verdade. (Risos.) 

Mas nada disso é novidade. Como já temos denunciado 
reiteradas vezes desta tribuna, as restrições à liberdade, que se fazem 
neste Pafs, não são exercidas apenas em relação aos polfticos 
propriamente ditos, mas, também, às várias formas de manifestação 
de idéias, seja no teatro, na literatura, na música, na imprensa, 
inclusive como há pouco documentava o ilustre Senador Nelson 
Carneiro. 

Pois bem, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a mais recente 
violência restritiva da liberdade em nosso País, que chega ao nosso 
conhecimento, acaba de acontecer em Silo Paulo, no dia de ontem. O 
Centro Latino-Americano de Criatividade, entidade ligada ao teatro. 
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·programou um ciclo de debates intitulado "Panorama da Cultura 
Brasileira". Ontem, deveria se iniciar este debate no Teatro Ruth 
Escobar. O tema seria "Imprensa Brasileira, Hoje", Foram convida
das para o início daquele ciclo de palestras personalidades do mais al
to conceito da cultura brasileira. Nessa primeira noite, incluíam-se 
Ruy Mesquita, Diretor de O Estado de S. Paulo; Audálio Dantas, 
Presidente do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo; Mino Carta, 
da revista Isto t; Raimundo Pereira, editor do semanário Movimen
to e o Jornalista Eurico Andrade, editor da revista Veja. 

E verdade que tanto jornalista junto, evidentemente só poderia 
inquietar o ,Governo ... E o fato é que, tudo já programado, Ruth 
Escobar, Diretora do Teatro, recebia, pela manhã, telefonema do 
Coronel Felix, da Polícia Federal de São Paulo, dizendo que o Coro
nel Coelho, Diretor da Polícia Federal cm Brasília, havia recebido 
instruções do Sr. Ministro da Justiça, Armando Falcão, para suspen
der o debate. 

Dona Ruth Escobar envidou todos os csfo'rços, durante todo o 
decorrer do dia, para evitar tal proibição. Tudo foi inútil, Sr. 
Presidente. O Teatro Santa Rosa já recebia a sua assistência, cente· 
nas de pessoas lã já se encontravam quando se teve que dar a notícia, 
notícia essa que representava, sem dúvida alguma, mais uma demons
tração do regime de força e de ilegalidade que impera ~ntre nós. 

Por ironia das coisas, encontramos, ao coligir rapidamente esses 
elementos, um recorte com declarações do Ministro Ney Braga, nu
ma reunião plenária dos Secretários de Cultura de todos os Estados 
do Brasil e representantes do Ministério da Educação e Cultura, 
realizada no último mês de maio, em que S. Ex• dizia que há plena 
liberdade no Brasil, no setor cultural. E lembrava, naquela ocasião, 
uma frase que talvez expresse o pensamento de S. Ex• - quem sabe 
do próprio Governo - mas que, na verdade, a Oposição julga-a fal· 
sa e até ofensiva. A frase dizia que "só não tem liberdade quem não 
tem responsabilidade". Será que são irresponsáveis Ruy Mesquita, 
Audálio Dan tas, Mino Carta, Raimundo Pereira, Eurico Andrade? 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, esperava-se repetir em São 
Paulo, no Teatro Santa Rosa, os debates havidos no ano passado, na 
Casa Grande, lá no Rio de Janeiro. Encontro que marcou época, no 
meio da escuridão política e cultural em que nós vivemos, e marcou 
época, exatamente, pelo alto nível dos debates havidos, pelo alto 
significado que aquele encontro representou para os nossos meios 
intelectuais. Agora, iniciativa de igual valor, que poderia redundar 
em benefícios para o nosso processo de desenvolvimento, não teve 
possibilidade de prosperar. Mais uma vez, eriçaram-se as forças do 
obscurantismo e impediram que, em São Paulo, pudesse ser reali
zado o "Panorama da Cultura Brasileira", que em tão boa hora o 
Centro Latino-Americano de Criatividade havia programado. 

Sr. Presidente: queríamos fazer esta comunicação à Casa e, pe
rante a Nação, a denúncia de mais uma violência que se pratica neste 
País - e, com esta denúncia, deixar aqui o nosso protesto. Na ver
dade, o que se perpetrou, ontem, foi mais um golpe contra as liber· 
dades neste País; em vez de se ter assinalado o dia de ontem como o 
inicio de um ciclo que tanto poderia dar ao Brasil, o que se colheu foi 
mais uma frustração de todos aqueles que esperavam dias melhores 
para a Pátria. 

O Sr. Vlrgfilo Távora (ARENA - CE) - Eminente Senador, 
desta vez não é para uma contradita, apenas para uma afirmativa. 
Sinceramente, ignorávamos o assunto. Vamos colher as informações 
necessárias e procurar transmitir os porquês da medida, a esta Casa 
e, ipso facto, a V. Ex• 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - E um lenitivo 
recebermos o aparte do ilustre Líder da ARENA, porque mostra 
que, pelo menos, a bancada governista, com assento no Senado Fe
deral, não tem aquela insensibilidade que, desgraçadamente, tem 
caracterizado o departamento de censuras deste Pais, pois todos são 
testemunhas de como as Artes, as Letras e as Ciências têm sido 
reiteradumente golpeadas por medidas restritivas à liberdade. 

IMXEI 

O S~. Virgfilo Távora (ARENA - CE) - Mas, .eminente 
Senador, 1sso parece que não pode constituir, o fato do acolhimento 
que dá, a Maioria, às suas indagações, surpresa para V. Ex•; pelo me
nos quando, no exercício desta liderança, invariavelmente temos 
acolhido as suas indagações, as suas sugestões e procurado, em 
comunicando à autoridade competente, dela trazer sejam informa· 
ções, sejam providências para o que V. Ex• afirma. Penso que, neste 
caso, V. Ex• não negará que assim procedamos. No caso vertente 
não achamos desdouro algum; não podemos ter cérebro eletrônico, 
estamos sabendo do assunto neste momento. E, com a mesma fran· 
queza com que nos outros casos procuramos apresentar a opinião go
v~rnamental, embora esse caso seja num setor completamente 
d1rerente da~uele em que a vice-liderança atua, que é setor econó
mico-financeiro, fa-lo-emos sem esconder nada: as razões foram tais 
e tais. E parece-me que isso já se tornou uma norma. Mas V. Ex• fez 
um espanto tão grande que, até acredito, não fez justiça àquela lhane· 
za das nossas não diremos discussões, mas das nossas trocas de opini· 
ões nesta Casa. Aliás, ao falar em informações, estamos esperando 
qualquer ocasião - hoje era a homenagem que fazíamos ao General 
Bizarria Mamede - para já transmitir a V. Ex• algumas que está· 
vamos lhe devendo mas que, pela nossa viagem e a de V. Ex•, não foi 
possível haver um encontro, áqui. Algumas dessas informações, 
aliás, V. Ex• passou por Pernambuco e já deve ter tomado conhe· 
cimento delas. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Temos a impressão 
de termos, exatamente, ressaltado o fato de que V. Ex• não tinha a 
insensibilidade de certas autoridades federais, em relação ao pro· 
blema da cultura, em relação ao problema da censura, em relação ao 
problema do cerceamento das liberdades públicas. Portanto, se não 
ficou bem claro, ou se deu margem a uma interpretação equívoca, 
queremos repetir nossa satisfação em assinalar que o nobre Líder da 
ARENA, Senador Virgílio Távora, graças a Deus, demonstra uma 
sensibilidade que não se confunde com a insensibilidade de certos se· 
tores governamentais. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Nós poderíamos 
dizer que- se nos permite retocar a frase, e quem somos nós para re· 
tocar uma frase de tão brilhante orador!- justamente o nobre Líder 
da ARENA continua, invariavelmente, dentro da norma que se 
traçou de procurar trazer informações à Oposição, sem entrar no 
mérito do fato antes de saber os resultados, de todas aquelas 
ocorrências, reclamações ou pedidos de informações formulados 
pela Bancada do MDB. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Fica assinalado o 
fato, não discordando em nada dessa assertiva. O que tem variado 
são outras coisas, o que tem variado é a censura no Brasil. A censura 
sim, esta varia de mês a mês, de semana a semana, de dia a dia, de 
órgão a ôrgão, de jornal a jornal, de periódico a periódico; censura 
aqui o que permite ali. Isso sim é o que tem variado. Isso é que 
mostra que a censura não apenas é absurda, porque ela existe como 
censura prévia aos órgãos noticiosos, mas se torna mais absurda, 
ainda, porque é discriminatória. Censura à Tribuna da Imprensa, não 
permitindo que este jornal publique o que outros publicam. Censura 
A Opinião, que, igualmente, não pode publicar coisas que outros pu· 
blicam. Tivemos aquele triste espetáculo do Movimento, que pre
parou uma edição referente aos direitos da mulher, a qual terminou 
impedida de circulá-la. Chegou-se ao ponto de proibir, até, a publi· 
cação da Declaração da Independência Americana. Realmente, é a 
censura que não tem lógica, que não tel!'l coer~ncia. 

E essa situação que, mais uma vez, lamentamos desta tribuna e é 
por iss? que, nov~mente, ocupamos a atenção da Casa, para dize; do 
nosso mconform1smo com fatos dessa natureza que desacreditam o 
Brasil perante o mundo. Tais ocorrências são fruto, sem dúvida 
alguma, do regime de exceção em que nos encontramos, quando re· 
gistra-se o arbítrio do mais alto ao arbítrio dos funcionários meno
res. Já se disse, aliás, que até um inspetor do quarteirão termina 
sendo estimulado u violência, desde que o arbítrio se instituciona
lizou,.neste País, através do Al-5. 
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Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, queríamos apenas, 
para concluir, dizer da nossa revolta, quando nos chegam notícias 
trazendo ao nosso conhecimento episódios como o corrido ontem 
em São Paulo. E a revolta é tão grande que nos julgamos na 
obrigação de, ocupando a tribuna desta Casa, levar essa denúncia ao 
conhecimento de toda a Nação, porque, quando nada, Sr. Presidente, 
violências dessa natureza entristecem àqueles que, como nós, 
sonham por um Brasil democrático. (Muito bem! Palmas.) 

CONSULTO RIA JUR1DICA 
PARECER N9 51, DE 1976 

Da Consultoria Jurídica sobre Memorial de Senadores 
acerca da situação da Categoria Funcional de Técnico Legis
lativo. 

Por haver um parecer do ilustre membro do Conselho de Admi· 
nistração desta Casa, Dr. Pedro Cavalcanti, suscitado dúvidas no 
espírito de alguns eminentes Senhores Senadores que integram a 
Comissão Diretora, no que toca ao Memorial de trinta e oito Senho
res senadores, determinou o Excelentíssimo Senhor Presidente do 
Senado estudássemos novamente o assunto, à base do contido naque
le parecer. 

Examinemos, pois, a Matéria. 

II. Técnicos Legislativos, Assistentes Legislativos, Agentes Ad· 
ministrativos, Taquígrafos, Assistentes de Plenários, Agentes de 
Segurança, em suma, servidores de todas as categorias, desde quan
do aqui se implantou o Plano de Classificação de Cargos, do qual de· 
correu o enquadramento desses servidores, vêm, com muita freqUên· 
cia, reivindicando novos posicionamentos funcionais, sob o funda
mento de que, isoladamente ou como grupo, sofreram injustiças ou 
preterições. 

A reclamação desses servidores, no que tange ao enquadramen
to e à reclassificação, poucas vezes firmou-se em bases legais legí
timas, mas, a constância dessas reivindicações tem explicação: antes 
do enquadramento, ou seja, às vésperas de entrar em vigor a nova 
classificação dos cargos, numerosos servidores conseguiram, não ape
nas do senso de justiça, mas, também, da generosidade de seus supe
riores, atestados que os davam como desviados de suas funções,' em 
razão do que foram, eles, readaptados, passando a ocupar cargos 
que, vindo depois o enquadramento, feito classe por classe, os colo
caram em vantajosa situação funcional. 

Isso explica porque antigos Porteiros, Contínuos, Guardas, 
Motoristas, Auxiliares de Secretaria, etc, quase todos sem diploma 
de curso superior, a grande maioria sem curso ginasial e alguns até 
mesmo sem curso primário completo, passaram a figurar como 
ocupantes de Classes integrantes de Categoria Funcional de nível 
superior. 

Acontece que, despreparados para o exercício das tarefas dessa 
Categoria, aqueles servidores ali continuaram a fazer o que sempre 
fizeram: atender telefone, servir café, entregar correspondência, diri
gir veículos, transmitir recados, etc ... 

Enquanto isso, numerosos outros funcionários, que ingressaram 
nos quadros do Senado mediante concurso público de provas e títu
los, em grande quantidade possuidores de diploma de curso superior, 
foram postos em situação inferior à daquele sservidores premiados 
com as benesses de uma caridosa readaptação. . 

Mais esquisita essa situação, quando, dentro dela, se verifica 
que, por forca dessas mesmas readaptações, criou-se, na burocracia 
desta Casa, uma série de constelações familiares, constelações que, 
de origem, assim, um tanto espúria, por isso mesmo nem sempre es
tão integradas de "estrelas" de primeira grandeza. 

Esse estado de coisas irritou profundamente àqueles servidores, 
que, qualificados pela escolaridade adequada e habilitados pelo 
concurso moralizador, continuaram, no tocante ao status funcional, 
abaixo daqueles servidores premiados pela sorte. 

Tão desoladora ficou a situação que, por mais de uma vez, jor
nais desta Capital, radicalizando as coisas, noticiaram que os nossos 
Técnicos Legisla ti ;os têm por atribuição- dar recados, servir café e 
atender telefone, confundindo, assim, rapazes e mocas diplomados 
com aqueles protegidos da fortuna e que, em verdade, não sabem, 
ainda agora, senão desempenhar aqueles modestos misteres. 

Em face desse estado de coisas, não faltou quem, no Senado 
abordando o assunto, alvitrasse, como remédio para o mal, seguisse 
a Alta Direcão da Casa o exemplo do Governador do novo Estado 
do Rio de Janeiro, Almirante Faria Lima, que, de uma penada só, 
tornou sem efeito 5.000 atos do antigo Governador do Estado do 
Rio. 

Por tudo isso, foram numerosos e freqUentes os pedidos, indivi
duais ou em grupo, postulando, perante a Comissão Diretora, novas 
readaptações, novas transposições de cargo, novos enquadramentos, 
alguns atendidos, outros recusados. 

III: Entre esses pedidos figura o Memorial apresentado por trin
ta e oito Senhores Senadores e que deu origem ao presente processo, 
segundo qual se pretende colocar todos os Técnicos Legislativos na 
Classe "C", sem alteração na respectiva lotação ideal. 

IV. A matéria, primeiramente, foi informada pela Subsecretaria 
de Pessoal, que entre outras coisas, esclareceu já ter a Comissão Dire
tora alterado, por diversas vezes, o primitivo enquadramento dos ser
vidores da Casa. 

Assim, decidiram a Alta Direção da Casa ou o Plenário: 
a) alterar o enquadramento relativo ao cargo de Superinten

dente de Equipamento Eletrónico, "retificando o número de cargos 
da Categoria Funcional de Técnico Legislativo, Classe "C", onde foi 
enquadrado"; 

b) enquadrar os antigos Porteiros e Ajudantes de Porteiros na 
Categoria Funcional de Assistente Legislativo, Classe "B". Os car
gos eram clientela da Categoria Funcional de Assistente de Plenários; 

c) enquadrar os Motoristas na Classe final da Categoria Fun
cional de Agente de Segurança Legislativa; 

d) redistribuir a lotação e proceder ao correspondente enqua
dramento nominal da Categoria Funcional de Agente de Segurança 
Legislativa (Ato n9 8/75); 

e) alterar, pela Resolução n9 12/75, a Categoria de Assistente 
de Plenários, criando a Classe "O": 

f) retificar a distribuição da lotação ideal da Categoria Fun
cional de Assistente de Plenários, passando os da Classe "C" para a 
Classe" D", os da Classe "B" para a "C" e ficando a Classe "A" sem 
ocupantes (Ato n9 4/75): 

g) modificar, pela Resolução 13/75, a lotação ideal da Cate
goria de Assistente Legislativo, que foi acrescida da Classe "C", que 
não havia, ao ser estruturada, pelo Ato n9 13/1973: 

h) retificar o enquadramento da Categoria Funcional de Técni· 
coem Comunicação Social, com a inclusão, na sua Classe "C", de 3 
ocupantes de cargos da Categoria Funcional de Assistente Legislati
vo (Ato n9 2); e 

i) retificar (Atos n9s 6,9,11 e 12 de 1975) o enquadramento 
nominal da Categoria Funcional de Técnico em Legislação e Orça
mento, com a inclusão, em sua Classe, de 4 ocupantes das Categorias 
Funcionais de Técnico Legislativo, Agente de segurança Legislativa 
e Técnico em Comunicação Social. 

V. Assim instruido, foi o processo então encaminhado a esta 
Consultoria, que, apreciando-o do exclusivo ângulo da constitu· 
cionalidade e juridicidade, considerou-o em condições de aprovação, 
não tocando no mérito da matéria, por não ser de sua alçada. 

Nosso parecer baseou-se nas seguintes principais razões: 
a) não apenas o Senado Federal, mas, também, a Câmara dos 

Deputados e o Tribunal Federal de Recursos, já procederam a revi
sões como a agora pretendida; 

b) no que diz respt:ito ao Senado tal medida foi objeto do Ato 
nY 8 e das Reoslucões n9s 12 e 13, todas de 1975: 

c) relativamente à Cümara dos Deputados, as providências 
foram objeto dos A tos nYs 48/74, 58/74 e 63/74, todos du Comissão 
Diretora; 

d) no que concerne ao Tribunal Fedt:ral de Recursos, a matéria 
foi decidida pelo Ato nY 21. de 1974. de seu Presidente: 
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e) o Decreto n9 68.991, de 28 de julho de 1971, que trata das 
formas corno deve ser feita a lotação de servidores, depois de, no arti
go II, indicar essas formas, prescreve, no artigo 12: 

"Poderá haver, para qualquer das hipóteses previstas no 
artigo anterior, índices de correção para pe.rrnitir a adequa
ção da lotação às necessidades da unidade administrativa ; 
ou seja,d.â; à Administração, autorização legal, para, através 
de Ato do órgão competente, proceder a modificações como 
as feitas pelo Senado Federal, pela Câmara dos Deputados e 
pelo Tribunal Federal de Recursos;" 

.f) as características das atribuições das Classes "C", "8" e "A" 
da Categoria de Técnico Legislativo são, em natureza, idênticas, 
nem poderia ser de outra maneira, uma vez que os ocupantes das 
classes inferiores podem ascender às Classes superiores e, assim, tem 
de estar capacitados para ingressar na Classe mais elevada; 

g) tanto é assim que alguns Técnicos Legislativos, das Classes 
"A" e "8", portadores de diploma de curso superior, estão desem
penhando, em diversos setores da administração da Casa, funções de 
relevo, inclusive de assessoramento; 

h) o Senado Federal tem competência constitucional para cui
dar de seus serviços e de seu pessoal, respeitando o disposto nos arti
gos 98, parágrafo único, e 108 e respectivos parágrafos, da Constitui
ção, relativamente à paridade, à admissão de servidores e a equipara
ções; e 

i) a Constituição, a legislação ordinária e a jurisprudência 
permitem a Comissão Diretora, se assim julgar conveniente, dar 
acolhida à sugestão em causa. 

VI. Subindo ao exame da Comissão Diretora, foi o Memorial 
distribuído ao eminente Senador Dinarte Mariz, Primeiro Secretá
rio, que, tendo em vista o nosso parecer, apreci~u a mat~ria no méri
to, opinando favoravelmente à sugestão dos trmta e o1to Senhores 
Senadores, contida naquele documento. 

VIl. Antes, no en!anto, de a Comissão Diretora discutir e votar 
o parecer do Senhor Primeiro Secretário, a Presidência remeteu a 
matéria ao Presidente do Conselho de Administração, "para opinar 
quanto ao mérito da matéria", tendo aquela Autoridade, nos termos 
dos elementos contidos na Informação da Subsecretaria de Pessoal e 
do nosso parecer, opinado pelo atendimento do pleiteado, na forma 
,proposta pelo Senhor Sénador Dinarte Mariz. 

VIII. Voltando o Memorial ao Excelentíssimo Senhor 
Presidente, achou ele conveniente devolvê-lo ao Presidente do Conse
lho de Administração, para que, já agora, o próprio Órgão se 
pronunciasse a respeito. 

Por quatro votos (de Conselheiros bacharéis em direito) contra 
três (destes Conselheiros vencidos só um possui curso superior), o 
Conselho opinou pela acolhida da sugestão ·contida no Memorial, 
para tanto se baseando: 

a) no nosso parecer; 
b) no parecer do Presidente do Conselho de Administração; 
c) no parecer do Senhor Senador Primeiro-Secretário; 
d) no parecer da Comissão de Constituição e Justiça, ao 

manifestar-se quando ao Projeto de Resolução n9 48, de 1976, que 
trata de providência semelhante; e 

e) em informações fornecidas pela digna Diretora da 
Subsecretaria de Pessoal. 

IX. Novamente o processo, na Comissão Diretora, alguns 
eminentes Senhores Senadores se impressionaram com o longo e 
brilhante voto em separado, proferido, no Conselho de Administra
ção, pelo Dr. Pedro Cavalcanti, o qual, entrando não apenas no méri
to do assunto, mas tecendo considerações jurídicas, manifestou-se 
contrariamente ao Memorial. 

Em vista disso, o Senhor Presidente suspendeu a votação da 
matéria, solicitando novo pronunciamento desta Consultaria. 

X. Como o ponto que suscitou dúvidas foi o voto em separado 
do Conselheiro Pedro Cavalcanti, analisaremos esse voto, por
menorizadamente, buscando apreciar cada um de seus fundamentos, 
para efeito de chegarmos a uma conclusão criteriosa,justa e legal. 

As razões em que se firmou aquele brilhante Membro do Conse
lho de Administração foram as seguintes: 

a) não havia, nos pareceres do Dr. Consultor Jurídico, do 
Presidente do Conselho de Administração e do Primeiro Secretário 
nenhuma referência à despesa que a providência acarretaria, ele
mento fundamental à alteração pretendida, para efeito de acautelar 
os interesses do erário. Para corrigir a falha, S. S• pediu informações 
à Su6secretaria de Finanças. 

b) o remanejamento pretendido é importuno e inconveniente ao 
interesse público, porque a situação dos integrantes da Categoria de 
Técnico Legislativo já está definitivamente resolvida, com a 
classificação e o enquadramento determinados pela Resolução 18/73; 

c) seria injurídica reduzir, mediante Ato da Comissão Diretora, 
o número de Classes da Categoria Funcional sob exame, o que só 
seria possível mediante Resolução; 

d) os Técnicos Legislativos (antigos Oficiais Legislativos) não 
sofreram nenhuma injustiça, antes foram favorecidos, pois as antigas 
carreiras de Oficial de Administração e Escriturário, do Poder 
Executivo, estão dentro da nova classificação e enquadramento, em 
escalões retributivos bem mais baixos do que os de Técnico 
Legislativo. Não se teria, desse modo, respeitado a similitude com os 
cargos do Executivo; 

e) no enquadramento dos referidos servidores nenhuma 
exigência se fez quanto ao grau de escolaridade; 

f) dos A tos da Comissão Diretora, da Câmara dos Deputados, 
do Senado Federal e do Presidente do Tribunal Federal de Recursos, 
citados pelo Dr. Consultor Jurídico, só o Ato n9 08/74, da Comissão 
Diretora do Senado Federal, guarda analogia com o pedido do 
Memorial; 

g) as Resoluções n9sl2 e 13, de 74, ao inves de diminuir, 
aumentaram o número de Classes das Categorias Funcionais de que 
cogitaram; 

h) a atual Classe "C", de Técnicos Legislativos, foi formada, 
em boa parte, com a aglutinação de cargos que exigiam de seus titula
res formação de nível superior, e a medida promoveria urna fusão de 
servidores de níveis absolutamente díspares; 

i) a sugestão do Memorial só pode ser atendida mediante lei, 
pois existe a Lei n9 6.323, de 14 de abril de I 976, que indica 
expressamente a estrutura da Categoria, com as referências especí
ficas de cada Classe; 

j) existem, entre as diversas Classes, diferentes graus de 
dificuldades; 

I) o fato de Técnicos Legislativos das Classes "A" e "B" 
estarem exercendo funções próprias dos Técnicos Legislativos da 
Classe "C", importa em desvio de funções, defeso em lei; e 

m) o Memorial connita com os art. 98 a 108, § 19, da 
Constituição. 

XI. Examinando o processo em todas as suas peças, confrontan
do-as com serenidade ~ isenção verificamos. afinal, que reduzido o 
voto do zeloso Conselheiro Pedro Cavalcanti a seus pontos essen
ciais, falece-lhe base jurídica de sustentação, conquanto devamos 
louvar-lhe os nobres intuitos, ditos acauteladores dos interesses da 
Casa. 

Retomemos, dessa maneira, cada uma das alíneas, de seu pare
cer, onde seu raciocínio está sintetizado: 

a) não poderia haver referência a matéria financeira, no parecer 
do Consultor Jurídico, pois a este incumbe examinar as proposições 
que lhe são afetas somente do ponto de vista constitucional e jurídico; 

b) não é exato que a situação dos integrantes da Categoria de 
Técnico Legislativo ficou definldvamente resolvida com a classifica
ção e o enquadramento determinados pela Resolução n918f1973. 

Tanto é assim que a situação desses Técnicos, como a de inte
grantes de outras Categorias Funcionais, disciplinadas pela. Resolu
ção 18/73, foram, por diversas vezes, modificadas, daquela data para 
cá, ora por atendimento a requerimentos individuais, ora por 
remanejamento na lotação dos claros existentes, ora por aumento ou 
fusão de classes, como sucedeu, por exemplo, com os Assistentes de 
Segurança, Assistentes Legislativos e Assistentes de Plenário, Téc
nicos em Legislação e Orçamento e Assessores Legislativos; 

.) 

i 
j 
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c) não se trata, na hipótese, de aumentar ou reduzir o número 
de Classes da Categoria Funcional de Téénico Legislativo, o que só 
seria possível através de Resolução. 

O de que se cuida, na espécie, é de proceder a um remane)amento 
nos claros da lotaçílo Ideal, sem aumentar o seu ndmero global; 

Basta ler a minuta do A to, inluída no processo, para positivar-se 
o equívoco daquele Conselheiro; 

d) não colhe fazer comparações entre a situação dos antigos 
Oficiais Legislativos do Senado e os antigos Oficiais Administrativos 
do Poder Executivo. 

O referido Conselheiro, que teve destacada atuação na 
elaboração do Plano de Classificação de Cargos, sabe melhor do que 
ninguém que se os antigos Oficiais legislativos e Auxiliares 
Legislativos, ao passarem para Técnicos Legislativos, ficaram em 
posição superior à daqueles servidores do Poder Executivo é 
porque, na ocasião, entendeu-se que aqueles cargos do Senado ~ão 
tinham similar no Poder Executivo e foram enquadrados em atenção 
às suas características. 

O argumento do Sen~or Conselheiro é tanto mais improcedente 
qua~~o se sa~e 9ue nao apenas apenas os antigos Oficiais e 
Auxiliares LegislatiVOS, após o enquadramento, foram favorecidos 
em relação a seryidores do. Executi~o, mas ainda outros, como, po; 
exemplo, os ant1gos Porte1ro~ e AJudantes c!e Porteiro, os antigos 
Guardas de Segurança, os ant1gos Motoristas, e, também, os antigos 
Assessores. 

Aliás, cabe observar que não só em relação ao Poder Executivo, 
mas também à própria Câmara, persistiram as diferenças de 
situações de funcionários, até mesmo de igual categoria. 

Assim, enquanto no Poder Executivo, os Assessores, na quase 
totalidade, foram colocados no Padrão DAS-I, os do Senado 
ficaram em plano bem superior, porque no DAS-3. 

mais: os antigos Diretores de Serviço, PL-1, da Câmara dos 
Deputados, ficaram no Padrão DAS-5, ao passo que seus colegas, 
aqui no Senado, ficaram um pouco abaixo, ou seja, no DAS-4. 

Ainda: no Senado, apenas o Chefe de Gabinete da Presidência 
foi contemplado com o DAS, quando, na Câmara, obtiveram-no 
todos os Chefes de Gabinete. 

como se vê, a invocação de enquadramento de antigos Servi
dores do Poder Executivo, para obstar a pretensão dos Técnicos 
Legislativos, é improcedente, pois as disparidades continuam; 

e) lembra o Conselheiro que, no enquadramento levado a efei
to, após a Reforma Administrativa, nenhuma exigência se fez quànto 
ao grau de escolaridade. 

Realmente, a Resolução 58f72, nas Disposições Transitórias, 
determinou, no artigo 515, § 12, que para a readaptação de ser
vidores que contassem mais de dois anos de permanente e ininter
rupto exercício de atribuições diversas da do seu cargo cfetivo, nio se 
exigindo o grau de escolaridade estabelecido no Quadro de Pessoal, 
Anexo II, do Regulamento. 

Essa dispensa, legal mas absurda, foi a origem do verdadeiro 
descalabro que a seguir aconteceu na administração da Casa, pois 
servidores completamente desprovidos de requisitos de escolaridade 
foram readaptados para cargos que, logo a seguir, quando do Plano 
de Classificação de Cargos e conseqUente enquadramento passaram 
a ser privativos de quem poss'uísse escolaridade superior oú média. 

O enquadramento foi, realmente, feito classe por classe, mas 
sucede que, pouco antes de efetuado, Contínuos, Guardas, Motoris
tas e outros modestos servidores, foram agraciados com a readap
tação para, principalmente, os cargos de Auxiliar Legislativo e 
Oficial Legislativo, depois transformados em Técnicos-Legislativos, 
cujas características e atribuições são de nível universitário. 

O resultado aí está: dezenas e dezenas de Técnicos Legislativos 
incapazes de lavrar uma ata, de redigir um oficio, de proceder a uma 
pesquisa, o que, repitamos, levou a imprensa brasiliense, radicali
zando os fatos. a noticiar que o trabalho de nossos Técnicos Legisla
tivos consistia em dar recados, entregar correspondência, servir café 
e atender telefone ... 

~preciso, contudo, não olvidar que a Resolução 18, de 1973, 
nos artigos 59 e 7Y, ao estabelecer a modus faclendl da transformação 

ou transposição de cargos, não desprezou a exigência da escolarida
de, pois dispôs: 

No artigo 5Y: 
"Os cargos ocupados. serão transformados ou transpos

tos mediante inclusão dos respectivos ocupantes nas cor
respondentes categorias funcionais, do maior para o menor 
nível, nos limites da lotação estabelecida para cada área de 
especialidade, por ordem rigorosa de classificação dos habili
tados no processo scletivo a que se refere o artigo 79 desta 
Resolução." 

E no artigo 19; 
"Os. critérios seletivos, para efeito de transformação ou 

transposição de cargos para as Categorias Funcionais do 
·Grupo .Atividades de Apoio Legislativo, serão, basicamente, 
os segumtes: 

I) ingresso, em virtude de concurso público, cm cargo 
isolado ou de carreira a que< pertencer o cargo a ser transpos-
to ........................................•......... 
............... ' ................. ······· ........... . 

II) •...•..•.....•..•.................•........••. 
§ I Y Para efeito do disposto no artigo 5Y e seu § 19 desta 

Resolução a classificação dos funcionários habilitados de 
acordo com este artigo far-se-á classe por classe, a começar 
pela mais elevada, observada a seguinte ordem de preferência: 

a) quanto à habilitação: 
••••••• o •••••••••••••••••• ••••• ••• o •••••••••••••••• 

b) em igualdade de condições de habilitação, recairá a 
preferência, sucessivamente, no funcionário: 

I Y) que possua diploma ou certificado de conclusão de 
curso ou habilitação legal equivalente, exigidos para ingresso 
na Categoria Funcional." 

Quer dizer: para a transformação ou transposição de cargos 
para a Categoria Funcional de Técnico Legislativo, valeriam, como 
critério seletivo, o ingresso na carreira por concurso público e a 
condição de diplomado por curso superior. 

Então: para ingressar na referida Categoria, tudo isso era exigi
do, mas fez-se um enquadramento classe por classe, antes disso 
dispensou-se a escolaridade, para efeito de readaptações, e o resul
tado foi o caos que se instalou nos quadros do pessoal, motivando 
centenas de reivindicações, inclusive a que estamos apreciando, feita 
por 38 Senhores Senadores, em favor dos Técnicos Legislativos das 
Classes "A" e "B"; 

f) no exame dessa alínea, queremos ressaltar que houve um 
lamentável equívoco do Sr. Conselheiro. Diz, ele, que o documento 
por ele solicitado à Subscretaria Financeira, "detalhando a despesa 
resultante da efetivação da medida sob exame", informa que o aten
dimento do Memorial"determinarâ uma despesa global anual da or
dem de CrS 69.837.252,00", não se computando, nessa importância, 
as sessões extraordinárias e os atrasados. 

Asseverou, mais, que a "informação da Subsecretaria Financei
ra não deixa dúvidas quanto à inexistência de disponibilidade finan
ceira para atendimentos da despesa no presente exercício". 

Impõe-se. no caso, uma retificação: 
A importância indicada, de· CrS 69.837.252,00, constante de 

informação da Subscretaria Financeira, seria para o pagamento 
anual de todos os Técnicos Legislativos, de todu u tris Ouaes, 
"A" "B" e "C", fossem, todos, lituados DU Referêndu !3,Sl e 51. 
Classe C, fossem, todos, situados nas Referências 53, 52 e 51. 

Sucede, todavia, que, atualmentc, os Técnicos Legislativos estão 
em referências mais baixas, isto é, 49, 47 a 43. 

E o que Interessa, na blp6tese, do ponto de Ylsta financeiro, 6 
Indagar do aumeato que slplflcarla a IDduaio dos Tblcos Leglsla
dYos, das Ouses "B" e "A" na Ouse ,"C" devendo-se também, 
admitir, como pretende o Memorial, o posicionamento dos mesmos 
nas referências 53, 52 c SI. 

Por solicitação nossa, a Subsecretaria Financeira nos forneceu o 
seguinte quadro: 
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Multiplicando-se o total mensal de Cr$. 1.409.178,00 por doze, 
vemos que, em um ano, o acréscimo seria de CrS 16.910.136,00, 
muitíssimo aquem dos Cr$ 69.837.252,00 referidos ... 

Quanto aos recursos orçamentârios para cobrir as despesas, vale 
esclarecer, igualmente, que o Parecer em estudo estâ datado de 26 de 
agosto do corrente ano e que a Subsecretaria Financeira, jâ a 2 de ju
lho, informava que fora providenciado o crédito suplementar n9 001 
de 11-6-76, pedido pelo Senhor Primeiro-Sccretârio à Subsecretaria 
de Planejamento da Presidência da República, para at~nder às despe
sas de pessoal no presente exercício, tendo sido incluído, no câlculo 
das despesas, o aumento que decorreria do atendimento do 
Memorial, conforme esclareceu a Subsecretaria Financeira. 

g) novamente equivocou-se o ilustre Conselheiro quando afir
mou que, dos Atos por nós citados só o Ato n9 8/74, da Comissão 
Diretora do Senado, guarda analogia com o pedido do Memorial. Se 
só existisse o referido Ato, jâ ai estaria um procedente vâlido, mas a 
verdade é outra. A medida proposta no Memorial, segundo sua pró· 
pria justificação, "não cria novos cargos, não amplia o quadro e não 
aumenta a despesa global". 

Por outro lado, a minuta do Ato da Comissão Diretora, inclusa 
nos autos, estâ assim redigida: 

"A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de 
.suas atribuições regimentais, resolve: 

I - redistribuir, na forma dos Anexos I e II - e nos ter· 
mos do Parecer aprovado nesta data pela Comissão Diretora, · 
sem aumentar o total geral dos claros, a lotação ideal e o 
correspondente enquadramento nominal da Categoria Fun· 
cional de Técnico Legislativo do Grupo Atividades de Apoio 
Legislativo, do Quadro - Permanente do Senado Federal, 
fixados pelos A tos n9 13 e IS, de 1973, da Comissão Diretora; 

11 - extinguir os claros existentes; e 
III - determinar que os efeitos déste Ato vigorem a 

partir desta data." 
Pois bem, relendo-se os Atos que mencionamos, constaremos 

que todos eles guardam inteira analogia com o precedente, s~não 
vejamos: .... 

'·',: . 
Aton98/7S ·'··:·:. 

Por esse Ato a Comissão Diretora aprovou a redistribuiçã.ó.:tla 
lotação ideal e o correspondente enquadramento nominal · da 

'i'CJ1'/IL DIF, 

Categoria Funcional de Agente de Segurança Legislativa, passando 
todos os ocupantes das Classes "B" c "C" para a Classe "D", cxtin· 
guindo-se os claros restantes. 

Resolução n9 12/75 

Essa Resolução criou a Classe "D" na Categoria Funcional de 
Assistente de Plcnârios (que foi criada com as Classes "A", "B" c 
"C") fazendo-se, assim, novo enquadramento. 

Resolução n9 13/75 

Através dessa Resolução foi alterada a estrutura da Categoria 
de Assistente Legislativo (criada com as classes "A" e "B") sendo
lhes acrescida a Classe "C" e se procedendo à retificação da distribui
ção da lotação ideal e do correspondente enquadramento, pelo Ato 
n9 3f15. 

Ato da Mesa da Câmara, n9 48/75 

Esse Ato alterou a lotação numérica da Categoria Funcional de 
Técnico Legislativo. 

Ato da Mesa da Câmara n9 63/74 

Esse A to alterou a constituição da Categoria Funcional de 
Arquiteto. 

Ato da Mesa da Câmara n' 63/74 

Esse Ato transformou os cargos vagos do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados em cargos integrantes das Categorias 
Funcionais dos Grupos criados c estruturados no Quadro 
Permanente. 

· . : ,Ato ni> 28, do Pr~lde~t~ do Tribunal Federal de Recursos 

~ ;,6r .. esse .Ato, r~(~~;~r~da. a lotação numérica scral aprovada 
pel~ A~~.~\i 2i;14;isetn modificár o n~mero global de carsos. 

· Como se comprova, todos es.~es)~.tos c Resoluções, algu~s ~té 
procedendo a transformação de cargos, tiveram por obJCtiVO 
principal fazer um remanejamento .n'~s claros existentes nas diversas 
Categorias Funcionais, sem alterara sua lotáÇ~o global. 

Hã, assim, entre eles e o prete~'dfdo no Memorial em estudo, 
. inegável analogia ... 

~~~~~~~~-.......... BDPRin ... •a.a..v~•~maammn.-::•n•uaaBBa••mm~• ............................ ____________________ _ 
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h) diz, nessa alínea, o doutor Conselheiro, que as Resoluções 
n9s 12 e 13, de 74, ao invés de diminuir, aumentaram o número de 
Classes das Categorias Funcionais de que cogitam. 

Ora, é principio de lógica jurídica que quem pode o mais, pode o 
menos ... 

Afora isso, não se cuida, na hipótese, de criar nem de extinguir 
classes, mas, sim, de se fazer um remancjament,.. 

E o que se deve deixar evidente é que o Senado tenha competên
cia constitucional para fazer o que fez através de simples Resoluções 
eAtos; 

I) dec!ara-se, no Parecer em causa, que a atual Classe "C", de 
Técnico LeRislativo, foi formada, em boa parte, com a aglutinação 
de cargos que exigiam de seus titulares formação de nível superior c a 
medida promoveria uma fusão de servidores de níveis absolutamen· 
te díspares. 

A afirmação, data venla, não é das mais corretas. 
Não havia, até a Reforma Administrativa, ex1genc1a de 

escolaridade superior para o ingresso na carreira de Técnico 
Legislativo. 

Outrossim, houve as famosas "readaptações", através das quais 
servidores desprovidos, numerosos deles, de escolaridade superior 
ou mesmo, média, ingressaram na carreira de Auxiliar Legislativo e 
Oficial Legislativo, depois transfor!lladas na de Técnico Legislativo. 

Desse modo, níveis absolutamente díspares de escolaridade já 
existem, nas três Classes, "A", "8" e "C", de Técnico Legislativo, in
dependentemente do atendimento do Memorial. Verifiquemos, ago
ra, o número de servidores em cada Classe da Categoria e quantos, 
em cada uma, possuem escolaridade superior, hoje exigida para nela 
se entrar: 

Técnico Legislstivo,·classe "C" 
N9 de Ocupantes: 167 
Possuidores de Curso 'Superior: 75 

Técnico Legislativo, Oasse "B" 
N9 de Ocupantes:· · I 07 
Possuidores de Curso Superior: 44 

Técnico Legislativo, Classe "A" 
~9 de Ocupantes: I 12 
Po.m~oidores·de Curso Superior: 24 

Como se demonstra, na Classe "C" há 44,8% de formados por 
escola superior, na Classe "B", 41,1 I% e na Classe "A"- 21,4%. 

Em termos absolutos, porém, verificamos que na Classe "C" 
existem 92 funcionários não diplomados, na Classe "B", 63 e na 
2Iasse "A", 88. 

Essas estatísticas põem abaixo os argumentos usados no parecer 
em apreciação, tanto mais que, conforme documento anexo, forneci
do pela Subsecretária de Pessoal, numerosos Técnicos Legislativos 
das Classes "A" e "B" estão exercendo funções de chefia; justamente 
por não haver, na Classe "C", servidores em número suficiente para 
atender às necessidades dos serviços da Casa. 

j) não é necessário que se edite nova Lei para atender a sugestão 
do Memorial, pelo fato de existir a Lei n9 6.323, de 14 de abril de 
1976, que indica a estrutura da Categoria de Técnico Legislativo, 
com as referências específicas de cada Classe, pois, já o dissemos, tra
ta-se, na espécie, de simples remanejamento no quadro de Técnico, 
sem alterar o número global de claros, sem criar classes, sem aumen
tar cargos, em resumo, cuida•se de uma medida igual à que foi objeto 
de A tos da Mesa da Câmara dos Deputados, da Presidência do Tri
bunal de Recursos e da própria Comissão Diretora. Aliás, se aqui o 
doutor Conselheiro acha que só por lei seria possível atender a suges
tão do Memorial, na alínea "C" diz que tal seria possível mediante 
simples Resolução, o que constitui uma contràdição ... 

I) é verdade que, entre as diversas Classes, existem diferenças 
no grau de dificuldades, mas são insignificantes, e o fato de numero
sos ocupantes das Classes "H'' e "A" estarem exercendo Junções de 
responsabilidade, inclusive de chefia, revela que o argumento contra 
o Memorial, no caso, é frágil; · . 

m) realmente, o fato de Técnicos Legislativos das Classes "A" e 
"8" estarem exercendo funções próprias da Clàsse "C". importa em 

desvio de funções, mas esse desvio de funções, na hipótese, explica-se 
por haver, na Classe "C", servidores despreparados para o exercício 
normal de -suas funções, o que se deve, principalmente, às "rea
daptações" a que de início aludimos; e 

n) em nosso anterior Parecer, invocamos os artigos 98 e pará
grafo único e I 08 e respectivos parágrafos da Constituição, para de
fender o ponto de vista de que o Memorial, sob o aspecto consti
tucional, pode ter livre trânsito na Casa. 

Vem, agora, aquele Conselheiro, e cita os mesmos preceitos da 
Carta Magna como impeditivos da pretensão consubstanCiuda no 
Memorial dos 38 Senhores Senadores. 

Mais uma vez temos que manter a nossa opinião, pois as disposi
ções constitucionais mencionadas referem-se a paridade a qual, in
clusive, aplica-se aos funcionários do Poder Legislativo, não em ter
mos absolutos, mas no que couber. 

Na .espécie, porém, não se trata de paridade, nem de níveis de 
vencimentos, nem de classificação de cargos, mas de mero remanc
jamento de pessoal, dentro dos claros existentes, ato já praticado, 
por mais de uma vez, pelas Mesas da Câmara dos Deputados, pela 
Presidência do Tribunal de Recursos, pelo Senado. 

Aliás, a nossa opinião coincide com a da douta Comissão de 
Constituição e Justiça, que manifestou idêntico entendimento no 
Parecer sobre o Projeto de Resolução n9 48/76, que retifica o 
enquadramento dos Auxiliares de Plenário. 

Finalmente, convém lembrar que, na própria área do Poder 
Executivo, o Decreto, n9 68.991, de 28 de julho de 1971", que trata das 
formas como deve ser feita a lotação de servidores, permitiu revisões 
.como a agora pretendida. 

Dispõe a4uele diploma: 

"Art. J9 A lotação será fixada de duas formas, a saber: 

a) em função do atual sistema de classificação de cargos; 
b) em função do sistema previsto na Lei n9 5.645, de 

1970. 
§ (9 No caso da alínea "a" deste arti$0, a lotação será 

fixada levando em conta a nomenclatura do.s' cargos e empre
gos atualmente em vigor; 

§ 29 No caso da alínea "b", o número será indicado por 
grupos, categorias funcionais ou atribuições, admitindo-se a 
indicação por determinação. quando correspondente a 
profissões regulamentadas em lei. 

Art. 12. Poderá haver, para qualquer das hipóteses pre
vistas no artigo anterior, índices de correção para permitir a 
adequação da lotação às necessidades da unidade ad
ministrativa." 

XII. Assim examinados e relatados os fatos, e considerando: 
a) que o Memorial contém sugestão permissível pela Carta 

Magna do País; 
b) que, por força de diversas circunstâncias, aconteceram distor

ções no enquadramento dos Técnicos Legislativos, ficando em 
Classes inferiores funcionários concursados e diplomados por Facul
dades Superiores, enquanto foram situados na Classe mais elevada 
servidores sem a necessâria escolaridade; 

c)' que numerosos componentes das Classes "B" e "A" já estão 
exercendo funções próprias dos integrantes da Classe "C", inclusive 
de Chefia; 

d) que o percentual de diplomados na Classe "B" é quase equi
valente aos da Classe "C" e que, também na Classe "A", existem 
muitos servidores já formados, ao lado de outros em vias de se for
mar; 

e) que o Memorial servirá, de algum modo, para estimular o 
funcionário tentar a escolaridade superior;e 

f) que na Constituição e na Legislação Ordinária nenhum óbice 
existe a impedir o atendimento do pleiteado, 

reiteramos nosso pronunciamento anterior, ou seja, somos de 
parecer que, do ponto de vista constitucional e jurídico, nada obsta a 
aprovaçtio-do projeto, que além disso, se inspira em princípios de 
eqUidade e de justiça. 

Brasília, 28 de setembro de 1976. --Paulo Nunes Augusto de Fi· 
guelredo, Consultor Jurídico. 
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MISA 

Presidente: 39-Secretárlo: 

LIDIRANÇA DA ARINA 
IDA MAIORIA 

Magalhaes Pinto IARENA-MGI lourlval Baptista !ARENA-SEI 
líder 

Petrónio Portella 
Vice-líderes 

Eurico Rezende 
Jarbas Passarinho 

José lindosa 
MaHos lei!o 

Osires Teixeira 
Ruy Sanios 

Saldanha Derzi 
Virgílio T óvora 

J9. Vice-Presidente: 
Wilson Gonçalves IARtNA-CEI 

49-Secretário: 
lenolr Vergas IARENA-~CI 

29-Vice-Presidente: 
B,enjamim Faroh IMDB-IUI 

)9.Secr~ttário: 

Dlnarte Mariz 11\RfNA-RNI 
Suplentes de Secretónos: 

LIDIRANÇA DO MDI 
.I DA MINORIA 

29-Secretório: 
Marcos Freire IMDB-PEI 

Ruy Carneiro IMDB-PBI 
Renato Franco !ARENA-PAI 

Alexandre Costa I ARENA-MAo 
Mendes Canal e IARENA-MTI 

líder 
Franco Montara 

Vice-líderes 
Mauro Benevides 
Roberto Soturnino 

Itamar Franco 
Evondro Carreiro 

COMISSOU 

Oiretor: Joté Soares de Oliveira Filho 

local: Anexo 11- Térreo 

Telefones: 23·6244 e 25-8505- Ramais 193 e 257 

A) SIRVIÇO DI COMISSOIS PIRMANINTIS 

Chefe: Claúdio Cbrlos Rodrigues C..:osta 

local: Anexo 11- Térreo 

Telefone: 25·8505- Ramais 301 e 313 

COMISSlO DI AGiliCULTURA- (CA) 
17 Membros! 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Çrestes Quércla 

• Vlce-Presidente: Benedito Ferreira 

ntular•• 

1. Vasconcelos Torres 

2. Paulo Guerra 

3. Benedito Ferreira 

4. ltalivio Coelho 

S. Mendes Canele 

1. Agenor Mario 

.2. Orestes Quércia 

Suplente• 
ARENA 

1. Alrevirleal 

2. Otair Becker 

3. Renato Franco 

MDB 

1. Adalberto Sena 
2. Amaral Peixoto 

,Assistente: Marcus Vinicius Goulart Gonzaga -Ramal 706 

Reunh5es: Quartas-fe)ros, às 10:30 horas. 

Local: Sala Epitócia Pessoa- Anexn 11- Ramal615 

COMISSlO DI ASSUNTOS RIGIONAIS- (CAl) 
17 Membros! 

1. Correte Pinheiro 
2i José Guiomord 
3. Teotóni" Vilela 
4. Renato Fro nco 
5. José Esteves 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Carrete Pinheiro 
Vice-Presidente: Agenor Mario 

ARENA 

MDB 

Suplente• 

1. Saldanha Derzl 
·2. · Jo•é Sornoty 
3. Benedito Ferreiro 

1. Agenor Mario 1 Evelásio Vieira 
2. Evandro Carreira 2. Gilvon Rocha 

Assistente: lêdo Ferreiro da Rocha- Roma1312. 
Reuniõcts: Terças-feiras, às 10:00 horas. 
~oca I: Sala "Epitácio Pessoa"- Anexo 11 - Ramal 615. 

COMISSlO DI CONSTITUIÇlO I JUSTIÇA- (CCJ) 
1-11Membrosl 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Accioly Filho 
19. Vice-Pr~sldente: Gustavo Capanemá 

29· Vice-Presldente: Paulo Brossard 

Titular•• 

1. Accioly Filho 
2. José Sarnéy 
3. José lindoso . 
4. Helvídlo Nunes 
5. ltalívia Coelho 
6. Eurico Rezende 
7. GusJavo Capanemo 
8. ti~tor Dias . 
9. Henrique de La Rocque 

1. Dirceu Cardoso 
2. lt~ite Chaves 
3. Nelson Carneiro 
4, Paulo Brossard 

ARfNA 

MDB 

lupl•m•• 
1. Maltas lei!o 
2. Otto Lehmonn 
3. Petrónio Portella 
4. Renato Franco 
5. Oslres Teixeira 

I. Frànco.Montoro 
2. Mauro Benevldes 

' I 

Assistente: Maria H.elena Bueno Brandi!o- Rama1305. 
Reunlõe~: Quartos-Jeir4S, às I 0:00 hqras 
local: Sala "Clóvis Bevilacqua" - Anexo 11 -.Ramal623. 

I 
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COMJSSlO DO DISTRITO FIDIUL- (CDF) 
III Membros! 

ntutara• 

I. Helvídic Nunes 

2. Eurico Rezende 

3. Renato Franco 

4, Osires T eixeirr 

5. Saldanha Derzi 

6. Heitor Dias 

COMPOSIÇÃO 

Presidenre: Heitor Dias 

Vice-Presidente: Adalberto Seno 

ARENA 
Suplantai 

1. Augusto Franco 

2. luiz Cavalcante 

3. José llndoso 

4, Virgílio T ávoro 

7. Henrique de lo Rocque 

8. Qtoir Becker 

I. Adalberto Seno 

2. Lázaro Barbozo 

3. Ruy Carneiro 

MDB 

I. Evondro Carreira. 

2. Nelson Carneiro 

Assistente: Ranaldc Pacheco de Oliveira - Roma1306. 

Reuniões: Quintas:feiros, às 9:00 horas. 

Local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo li - Ramais 621 e 716. 

COMJSSlO.DIICONOMIA- (CI) 
III Membros! 

ntutaral 

I. Milton Cabral 

2. Vasconcelos Torres 

3. Jessé Freire 

4. luiz Cavalcante 

5. Arnon de Mello 

6. Jarbas Passarinho 

7. Paulo Guerra 

B. Renato Franco 

I. Franco Montara 

2. Orestes Quérclo 

3. Roberto Soturnlno 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Milton Cabral 

Vice-Presidente: Renato Franco 

ARENA 

MDB 

Suplantai 

I. Benedito Ferreira 

2. Augusto Franco 

3. Ruy Santos 

4. Cattete Pinheiro 

5. Helvídio Nunes 

I, Agenor Maria 

2. Amoral Peixoto 

Assistente: Daniel Reis de Souza- Romal675. 

Reuniões: Quartas-feiras, ~s 10:00 horas. 

local: Sala "Epilá.clo Pessoa"- Anexo 11 -llomal615. 

COMJSSlO DI IDUCAÇlO I CULTURA- (CIC) 
(S lv)embros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: T arsc Outro 

Vice-Presldente: HenriQue de La Rocque 

ntutaral 
Suplantai 

ARENA 
I. Torso Outro 

l,rnon da Mello 
2. Gustavo Ccponemo 2. H&lvídio Nunes 
3. João Ca lmon 

3. Joié Sorney 
4. Henrique de la Racque 4, Ruy Santos 
5. Mendes Conote 
6. Ottc Lehmann 

MDB 
I. Evelásio Vieira 

I. Franca Montara 
2. Paulo Brossard 

2. Itamar Franco 
3. Adalberto Sena 

Assistente: Cleide Maria B. F. Cruz- Ramoi59B. 
Reuniões: Quintos-feiras, às 10:00 horas. 

Local: Sala "Clóvis Bevilácaua" -Anexo 11 -Ramal 623. 

COMJSSlO DI FINANÇAS- (CF) 
117 Membros! 

COMPOSIÇÃO 

President~: Amoral Peixoto 

Vice-Presidente: T eotónlo Vilela 

ntutaral 

I, Saldanha Derzi 

2. Benedito Ferreira 

3. Alexandre Costa 

4. Fausto Castelo-Branco 

5. Jessé Fleire 

6. Virpílio T óvarc 

7. Maltas leão 

B. Tarso Outra 

9. Henrique à.: la Rocque 

10 .. Helvídio Nunes 

11. Teotónio Vilela 

I 2. Auy Santos 

I. Amaral Peixoto 

2. leite Chaves 

3. Mauro Benevldes 

4, Roberto Saturnino 

5. Ruy Carneiro 

ARENA 

MDB 

Suplantai 

I. Daniel Krieger 

2. José Guiomard 

'3. José Sarney 

4. Heitor Dias 

5, Cattete Pinheiro 

6. Osires Teixeira 

I. Danton Jobim 
2. Dirceu Cardoso 

3. Evelósio Vieira 

Assistente: Marcus Vlniclus Goulart Gcnzaga- Ramal303. 

Reuniões: Quintas. feiras, às 10:30 heras. 

Local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11 - Rama:s 621 e 716 
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COMISSlO DI LIGISLAClO SOCIÀL- (CLS) 
17 Membros I 

Titular•• 

I. Mendes Canele 
2. Domlcio Gondlm 
3. Jorbos Passarinho 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Nelson Carneiro 
Vlce-Presldente: Jessé Freire 

Suplente• 
ARENA 

I. Vlrglllo T óvQra · 
2. Eurico Rezando 
3. Accloly Filho 

4. Henrique de la Rocque 
5. Jessé Freire 

I. Franco Montara 
2. Nelson Carneiro 

MDB 
I. Lázaro Barboza 
2. Ruy Carneiro 

Assistente: Dani~l Reis de Souza- Ramal675 
Reunldes: Quintas-feiras, às 11:00 horas. 
local: Sala "Clóvis Bevilacqua"- Anexo 11- Ramal623. 

COMISSlO DI MINAS IINIRGIA- (CMI) 
17 Membros) 

Titulare• 

I. Milton Cabral 
2. Arnon de Mello 
3. luiz Covolcante 
4. Comício Gondim 
S. João Calmon 

I. Dirceu Cardoso 
'2. Itamar Franco 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Joao Calmon 
Vice-Presidente: Domício Gondlni · 

Suplente• 
ARENA 

1. Paulo Guer~a 
2. José Gulomard 
3. Virgílio Tóvora 

MDB 
I. Gllvan Rocha .. 
2. leite Chaves / . 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal :Í06. 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:30 horas. • 
local: Sala "Epilácio Pessoa"- Anexo 11- Ramai61S. 

COMISSlO DI RIDAÇlO (CR) 
ISMembrasl 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Dantan Joblm 
Vice-Presidente: Renato Franco 

Titularei Suplente• 
ARENA 

I. José lindoso I. Virgílio Távora 
2. Renato Franco 2. Mendes Canele 
3. Oito Leh,nnn ·, 

MDB 
I. Donton Jobim 1, Dirceu Cardoso 
2. Orestes Quércio 

Assistente: Maria Carmen Castro Souzá- Ramal134. 
Reuniões: Quartas·feiras, às 11.00 horas. 
Locali Sala "Clóvis Bovilacqua" - Anexo 11 - Ramal 623. 

COMISSlO DI RILAÇOIS IXTIRIORIS- (CRI) 
11 S Membrosl 

Titular•• 

l. .. Daniel Krieger 
../'Í luiz Viana 

3. Virgílio Tóvara 
4. Jessé Freir6 
S. Arnan de Mella 
6. Petrónio Portella 
7. Saldanha Derzl 
8. José Sarney 
9. João Calmon 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Daniel Krieger 
I9.Vice-Presldente: luiz Viana 

29.Vice-Presldente: Virgílio Távora 

Suplente• 

1. Accioly Filho 
2. José llndoso 
3. Cattete Pinheiro 
4. Fausto Castelo-Branco 
5. Mendes Canele --· 
6. Helvidio Nunes 

10. Augusto Francc---·· 
.. ---- . 

MDB 

·1. Danton Jobim 1. Nelson Carneiro 
.· 2. Gilvan Rocha 2. Paulo Brossard 

3. Itamar Franco 3. Roberto Saturnino 
4. leite Oaves 
5. Mauro Benevides 

-------· 
Assistente: C6ndido Hippertt- Ramal676. ·-·-
Reuniões: Quartas-feiras, às lOí:ÍO horas. 
local: Sala "Rui·Bcirbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716. 

Titulare a 

COMISSlO DI SAUDI- (CS) 
17 Membros I 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Fousto Castelo-Branco 
Vice-Presidente: Gilvan Rocha 

Suplente• 

ARENA 

I. Fausto Castelo-Branco I. Saldanha Derzl 
2. Mende.s Canele 2. Cattete Pinheiro 

3. Ruy Santos 
,4. Otalr Becker 
S. Altevlr leal 

I. Adalberto Sena 
2. Gilvan Rocha 

MDB 

I. Evandro Carreira 
2. Ruy Càrnelro 

Assistente: Lêdo Ferreira da Rocha- Ramal312. 
Reuniões: Quintas-feiras, às 11,00 horas. 
local, Sala "Epltóclo Pessoa"- 'Anexo 11- Ra~ai61S. 
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COMIUlO DISlGUIANÇA NACIONAL- (CSN) 
17Membrosl 

Titularei 

1. lulz Cavalcante 
2. José llndoso 
~· Vlrgilio T dvora 
4. José Gulomard 

COMPOSIÇÃO 
Presidente: José Gulomarcl 

Vlce-Presidente: Vasconcelos Torre.s 

Suplente• 
ARENA 

1. Jarbas Passarinho 
2. Henrique de la Rocque 
3. Alexandre Casta 

5. Vasconcelos Torres 

I. Amoral Peixoto · 
2. Adalberto Sena 

MDB 
I. Agenor Maria 
2. Orestes Quércia 

Assistente: Lado Ferreira da Rocha- Rama1312. 
~eunldes: Quartas-feiras, às 11:30 horas, 
local; Sara '.'Clóvis Bevilacquo" -Anexo 11- Ramc;d 623. 

COMIUlO DISDYIÇO PUILICO CIVIL- (CSPC) 
17Membrosl 

Titulare• 

I. Augusta Franca 
2. Oito Lehmann 
3. H eitar Dias 
4. Accloly Filho 
5. luiz Viana 

1; Itamar Franco 
2. lcSzaro Barbaza 

COMPOSIÇÃO 
Presld'ente: Lázaro Barboza 

Yice·Presideme: Oito Lehmann 
Suplente• 

ARENA 
I. Mattos·LeCio 
2. Gustavo Capanema 
3. Alexandre Costa 

MOB 
I. Oanton Joblm 
2. Mauro Benevldes 

Assistente: Sonia Andrade Peixoto- Ramal30: 
ieunlc5es: Quintas-letras, às 10:00 horas. 
Local: Sala Epitócio Pessoa - Anexo 11- Ramal61 5 

COMISSAO DI TRANSPOIQS, COMUNICAÇOIS 
I OIRAS PUBLICAS - (CT) 

17 Membros! 
COMPOSIÇÃO 

Presidente: Alexandre Costa 
Vice.Presidente: luiz Cavalcante 

ntvJar•• Suplente a 
ARENA 

I. Alt~xandre Costa 1. Oito Lehmann 
2. Luiz Cavalcante 2. Mendes Canele 
3. Banedito Ferreira 3. Teotónio Vilela 
4. José Esteves 
S. Paulo Guerra 

MDB 
I. Evandro Carreira I. Lázaro Barbozo 
2. Evelásio Vieira 2. ·Roberto Saturnino 

1\SSr>reme: Claudio Carlos R. Casto- Ramal301 
Reu'niões: Quintas·feiras •. às 11 :00 horas. 
Local: Sola Rui Barbosa- Anexo 11- Ramal621 

I) SIRYIÇO DI COMI55015 MISTAS, ISPICIAIS 
I DIINQUIRJTO 

Coml11ie1 Temporário• 

Chefe: Ruth de Souza Castro. 
local: Anexo 11- Térreo. 
Telefone: 25·8505 - Ramal 303 
)I ComissOes Temporárias para Projetas do Congresso Nocional. 
21 Comissões Temporárias para Apreciação de Vetos. 
31 Comissões Especiais e de Inquérito, e 
41 Comissão Mista do Projeto de lei Orçamenlário lar!. 90 do Regimento 
Camuml. · 

Assistentes de Comissões: Haraldo Pereira Fernandes - Ramal 674; 
Alfeu de Oliveira- 674; Cleide Maria B.F. Cruz- Ramal 598; Mouro Lopes 
de Sá- Ramal 310 

SI!IAIIO l'Bm!IIAL 

SUSSBCB&'rAI!L\ llE COIISSOES 

SERVIÇO llE COIISSOES PERIIA!WI'rES 

BOI&II !llltÇI. 

10:00 C,A,R. 

HORAS QUARrA 

c.c.J. 
lO roo 

C,!, 

C,ft,B, 

10130 

C.A. 

u.oo c.R. 

11•30 c.s.N. 

~OUl!tO DAli l!!llli!Ol!S DAS COII!SSOES PERIIANl!NTBS DOI SENADO l'EI~ 

PARA O ANO DE lg"1 

S. ·A L A ASSISTENTE !!,ORAS QUINTA s A L AS 

l!PU.tCIO PESSOA 
LPIDA 09:00 C.D.P, liUY BARBOSA 

l!alllal • 615 Ramaio - 621 o 716' 

8 A L A s ·ASSISTENT C.E.C CLOVIS BEVII.ICQUA 

10:00 Ramal - 623 

CLdVIS BEVII.ICQUA AlARIA c.s.P.c. l!PIT.(CIO PESSOA 
Ramal. ill HELENA Ramal • 615 

l!l'IT.tCIO PESSOA C.l', fl!JY BARBOSA . 
DANIEL 

l!alllal - 615 10:30 Ramais • 621 .e 7l6 

Rl'! BARBOSA C.INMDO C.II.E. l!PIT.<CIO PESSOA 
Rama;.o - 621 o 716 \Ramal - 615 

l!PIT.tCIO PESSOA 
!!ARCOS c. L. S. CLOVIS BEVII.ICQUA 

Ramal • 615 VINICIUS Ramal • 623 

CLOVIS BEVII.ICQUA AlARIA llrOO c.s. l!PIT.<CIO PESSOA 

l!alllal • 6 2 3 C.\!1.11211 Ramal. - 615 

CLOVIS BEVILACQUA LEDA C.T. fl!JY BARBOSA 

Ramal • 6 2 3 Rnm•i• • 621 • 716 

ASSISTENTE 

RONALDO 

CLIIIllE 

SONIA 

IIARCUS 

VINICIUS 

RONALDO 

DANIEL 

LEDA 

cuumo 
COSTA 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Secão li , 

ANO XXXI-- N9123 SEXTA-FEIRA, 19 DE OUTUBRO DE 1976 BRASlLlA- DF 

-----CONGRESSO NACIONAL-----. 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ 19 da Constituição, e eu, José 

de Magalhães Pinto, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 73, DE 1976 

Aprova o texto ao Decreto-Lei n9 1.474, de 5 de agosto de 1976, que altera a redação 
do artigo 29 do Decreto-Lei n9 1.453, de 6 de abril de 1976, e dá outras providências. 

Artigo Único. É aprovado o texto do Decreto-Lei n9 1.474, de 5 de agosto de 1976, que altera a reda
ção do artigo 29 do Decreto-Lei n9 1.453, de 6 de abril de 1976. e dá outras providências. 

Senado Federal, 30 de setembro de 1976. - Senador José de Magalhães Pinto, Presidente . 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1-ATA DA 17H SESSÃO, EM 30 DE SETEMBRO DE 
1976 

1.1 -ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República 

-De agradecimento de comunicação: 

N9 159/76 (n9 292/76, na origem), relativa aos Projetas de 
Decreto Legislativo n9s 45, de 1976-CN e 21, de 1976. 

-SUBMETENDO AO SENADO A ESCOLHA DE NO
MES INDICADOS PARA CARGOS CUJO PROVIMENTO 
DEPENDE DE SUA PREVIA AQVIESctNCIA: 

N9 I 60/76 (n9 297/76, na origem), relativa à .escolha do 
Doutor José Fernandes Dantas, 19-Subprocurador-Geral da Re
pública, para exercer o cargo de Ministro do Tribunal Federal de 
Recursos, na vaga decorrente da aposentadoria do Doutor Es-
dras da Silva Queiras; e .. 

N9 161/76 (n9 296/76, na origem), relativa a escolha do Sr. 
Ronald Leslie Moraes Small, Embaixador do Brasil junto à Re
pública Popular de Moçambique, para, cumulativamente, exer
cer a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino de Lesoto. 

1.2.2 - Comunicações da Presidência 

-Referente ao recebimento da Mensagem n9 162j76 (n9 
291, de 1975, na origem), do Senhor Presidente da República, en-

caminhando ao Senado Federal proposta que tem por objetivo al
terar a Resolução n9 62/75, 'que dispõe sobre operações de 
crédito dos Estados e Municípios, fixa limites e condições. 

-Convocação de Sessão Extraordinâria do Senado Federal 
· a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do 'Dia 

que designa. 

1.2.3- Leitura de projeto 

Projeto de Lei do Senado n9 250/76, de autoria do Sr. 
Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre restrições à 
aquisição de munição para armas de fogo, e dâ outras provi-
1ências. 

1.2.4- Discursos do Expediente 

SENADOR DANTON JOBIM- Conside'rações sobre o 
momento político e institucional brasileiro. .-

SENADOR HEITOR DIAS- O problema da criação de 
bancos de sangue no País, tendo em vista providências anun
ciadas pelo Sr. Ministro da Saúde sobre o assunto. 

1.2.5- Comunicações da Liderança da ARENA no Senado 
Federal 

- De substituições de membros em Comissões Mistas do 
Congresso Nucionul. 
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1.3- ORDEM DO D.IA 

- Emenda da Câmara ao Projeto de Lei do Senado n9 20, 
de 1973, do Sr. Senador Nelson ·carneiro (n9 1.493-B/73, na 
Câmara dos Deputados), que revoga os arts. 39 e 49 do Decreto
Lei n9 389, de 26 de dezembro de 1968, que "dispõe sobre a verifi
cação judicial de insalubridade e periculosidade, e dã outras pro-
vidências". Rejeitado. Oprojeto vai à sanção. · 

- Requerimento n9 458/76, do Sr. Senador LouriNal 
Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, 
do discurso proferido pelo Ministro Azeredo da Silveira, em 
Tóquio, no dia 16 de setembro de 1976. Aprovado. 

-Requerimento nv 475/76, do Sr. Senador Lourival 
Baptista, solicitando a transcrição,·nos Anais do Senado Federal, 
do discurso proferido pelo Presidente Magalhães Pinto, na 
Associação Brasileira de Imprensa, no dia 17 de setembro de 
1976. Aprovado. 

-Projeto de Lei do Senado n9 23/75, do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que altera a redação do art. 550 da Consoli
dação das Leis do Trabalho. Discussão adiada para a Sessão do 
dia 28 de outubro próximo, nos termos do Requerimento n9 
515/76. 

-Projeto de Lei do Senado n9 256/76, do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que acrescenta parãgrafo ao art. 132 da Con
solidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei n9 5.452, de )9 de 
maio de 1943). Discussão adiada para a Sessão do dia 28 de outu
bro de 1976, nos termos do Requerimento nv 516/76. 

-Projeto de Lei do Senado n9 129/76, do Sr. Senador 
Franco Montoro, que concede aos representantes comerciais, be
n~fícios da Legislação Social. Discussão adiada para a Sessão do 
d1a 28 de outubro próximo, nos termos do Requerimento n9 
517/76. 

-Projeto de Lei da Câmara n9 57 f76 (n9 2.380-B/76, na 
origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que 
dispõe sobre medidas de prevenção e repressão ao trãfico ilícito e 
uso indevido de substâncias entorpecentes ou que determinem de
pendência física ou psíquica, e dã outras providências. Aprovado 
com emendas, após usarem da palavra no encaminhamento de 
sua . vot~ç_ã? . os . ~.rs. . S'enàéÍores EuriCo Rezende, Petrônio: 
Portella e Franco Montoro. À Comissão de Redação. 

1.4- MAT~RIA APRECIADA APÓS A ORDEM DO 
DIA 

- Redação final das emendas do Senado ao Projeto de Lei' 
da Câmara n9 57/76 (n9 2.380-B/76, na origem), constante da 
Ordem do Dia. Aprovada. À Câmara dos Deputados. 

1.5- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR BENJAMIM FARAH- Dia da Secretãria. 

SENADOR EVELÃSIO VIEIRA -Alternativas para solu-
cionar o problema da acumulação de créditos tributãrios pelas in
dústrias têxtil e madeireira do Estado de Santa Catarina. 

SENADOR DIRCEU CARDOSO- Mensagem dirigida à 
classe ferroviâria pelo Presidente da RFFSA, por ocasião do 
"Dia do Ferroviãrio". Necessidade da inclusão dos antigos ferro
viãrios no Plano de Classificação de Cargos. 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Proibição, pela Cen· 
sura, da divulgação de entrevista concedida por S. Ex• ao sema
.nârio Opinião. 

SENADOR FRANCO MONTORO - Reivindicações da 
Federação dos Portuãrios, com relação ao Projeto de Lei da 
Câmara n9 63/76, ora em tramitação no Senado, que dispõe 
sobre o seguro de acidentes do trabalho a cargo do INPS, e dã 
outras providências. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Homenagem de 
pesar pelo falecimento do Professor Wilson Barbosa de Melo. 

1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2- ATA DA 172• SESSÃO, EM 30 DE SETEMBRO DE 
1976 

2.1-ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1 - Pareceres 
- Referentes às seguintes matérias: 
Projeto de Lei do Senado nv 89/74, que dispõe sobre a deno

minação de vias e estações terminais do Plano Nacional de 
Viação, edã outras providências. (Redação do vencido, para o se· 
gundo turno regimental.) 

Projeto de Lei do Senado n9 190/76, que dispõe sobre a não 
incidência aos Vice-Prefeitos Municipais da incompatibilidade 
prevista no art. 84, item I da Lei n9 4.215, de 27 de abril de 1963. 
(Redação do vencido, para o segundo turno regimental.) 

2.2:2 - Leitura de projeto 

Projeto de Lei do Senado n9 251/76, de autoria do Sr. 
Senador Nelson Carneiro, que altera o artigo 89 da Lei n9 S. 107, 
de 13 de setembro de 1966, que criou o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço. 

2.3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de Decreto Legislativo n9 19/76 (nv 57-B/76, na 
Câmara dos p~putados), que aprova o texto da Convenção ln ter· 
nacional sobre .responsabilidade ·cívil em Danos Causados por 
Poluição por Óleo, concluída em· Bruxelas, a 29 de setembro-ele 
1969. Aprovado. À Comissão de Redação. 

-Projeto de Decreto Legislativo nv 25/76 (n9 58-B/76, na 
Câmara dos Deputados)~que aprova o texto do Acordo Bâsico 
de Cooperação Científica e Técnica, firmado entre a República 
Federativa do Brasil e a República do Suriname, em Brasília, a 
22 de junho de 1976.Aprovado. À Comissão de Redação. 

2.4- MAT~RIAS APRECIADAS APÓS A ORDEM DO 
DIA 

- Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n9 19 f76 
(n9 57-B/76, na Câmara dos Deputados), constante do primeiro 
item da Q.r~e~ do Dia. Aprovada, nos termos do Requerimento 
n9 518/76. A promulgação. 

- Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n9 25/76 
(n9 58-B/76, na Câmara dos Deputados), constante do segundo 
item da Or~em do Dia. Aprovada, nos termos do Requerimento 
n9 519/76. A promulgação. 

2.5 - DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 
SENADOR NELSON CARNEIRO - Situação de fun 

cionãrios que especifica, excluídos do Plano de Classificação de 
Cargos. 

3- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI· 
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

4- INSDTUTO DE PREVIDtNCIA DOS CONG.BES 
SISTAS 

-Resolução n9 50, de 1976. 

5- ATAS DE COMISSOES 

6- MESA DIRETORA 

7 ..... LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS 

8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN· 
TES 

I 

___ ,_j 
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ATA DA 171• SESSÃO, EM 30 DE SETEMBRO DE 1976 
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura 

PRESIDtNCIA DOS SRS. MAGALHÃES PINTO E WILSON GONÇALVES 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SEN!\,DQRES: 2.0- Nível de Formação 

Adalberto Sena- Altevir Leal -José Guiomard - Cattete Pi
nheiro- Henrique de La Rocque- Fausto Castelo• Branco - Hel
vídio Nunes - Petrônio Portella - Mauro Benevides - Wilson 
Gonçalves - Agenor Maria - Ruy Carneiro - Paulo Guerra -
Luiz Cavalcante- Teotônio Vilela - Heitor Dias- Luiz Viana -
Eurico Rezende - Benjamim Farah - Danton Jobim - Gustavo 
Capanema - Magalhães Pinto - Franco Montoro - Otto 
Lehmann- Lázaro Barboza- Italívio Coelho- Saldanha Derzi 
-Leite Chaves- Evelásio Vieira- Daniel Krieger. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número re
gimental, declaro aberta a Sessão. 

O Sr. I 9-Secretário vai proceder à leitura do Expediente. 

e. !ido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

De agradecimento de comunicação: 
N9 I 59/76 (n9 292/76, na origem), de 27 do corrente relativa aos 

Projetas de Decreto Legislativo n9s 45, de 1976-CN e 21, de 1976. 

MENSAGENS: 

Do Senhor Presidente da República, submetendo ao Senado a es
colha de nomes indicados para cargos cujo provimento depende de sua 
prévia aquiescência: 

MENSAGEM N9 160, DE 1976 
(n9 297/76, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 

Nos termos do artigo 42, item III, e 121 da Constituição, tenho 
a honra de submeter à elevada consideração de Vossas Excelências o 
nome do Doutor José Fernandes Dantas, }9 Subprocurador~Geral 
"da República, para exercer o cargo de Ministro do Tribunal Federal 
de Recursos, na vaga decorrente da aposentadoria do Doutor Esdras 
da Silva Gueiros. 

Os méritos do Doutor José Fernandes Dantas, que me indu
ziram a escolhê-lo para o desempenho desse elevado cargo, se eviden
ciam pela leitura do anexo currlculum vltae. 

Brasília, 29 de setembro de 1976.- Ernesto Gelsel. 

CURRICULUM VIT AE 

1.0- Dados Pessoais 
1.1 -José Fernandes Dantas 
1.2- Local de nasc.: Pau dos Ferros- Rio Grande do Norte 
1.3 -Data de nasc.: 30 de setembro de 1928 
1.4 - Filiação: João Fernandes Dantas e Erondina Ferreira 

Dantas 
1.5 - Estado civil: casado 
Nome da esposa: Clcomar Cavalcanti Barros Dantas 
Número de filhos: quatro (menores) 
1.6 - Religião: católica 
! .7-Cargo Público: }I' Subprocurador-Geral da República 
Lotação: Procuradoria-Geral da República 
Gabinete: Edifício do Supremo Tribunal Federal, 39 andar 
1.8- Residência: SOS. 306- Bl. B- ap. 406- Fone 43-1373 

-----·-----

2.1- Bacharel em Ciências Jurídicas e SoCiais 
2.1.1- Curso Primário: Grupo Escolar "Joaquim Correia"

Pau dos Ferros- RN- 1936/42 
2.1.2- Curso Secundârio: Escola de Comércio "União .Cai

xeirl)l", Mossoró-RN. 1943/46; e Colégio Estadual, Natal- RN, 
1947/49 

2. I .3 - Curso Superior: Faculdade de Direito de Maceió-AL, 
1950/54 

2.2.- Extensão Cultural 
2.2.1 - Curso sobre Direito Penal e Penitenciário - Univer

sidade de Brasília- 1966 
2.2.2. - II Congresso de Direito Penal e Ciências Afins -

Universidade de Brasília- 1967 
2.2.3 - I Semana do Ministério Público - Ministério Público 

do Distrito Federal- 1970 
2.2.4- IV Congresso Interamericano do Ministério Público

Brasília - 1972 
2.2.5- 29 Ciclo de Estudos sobre Segurança Nacional e Desen

volvimento - Associação dos Diplomados da Escola Superior de 
Guerra- ADESG- 1972, Brasília 

2.2.6- III S<;mana do Ministério Público- Ministério Público 
do Distrito Federal- 1974 

2.2.7- V Congresso lnteramericano do Ministério Publico -
Panamá, 1975 

3.0 - Concursos Públicos 

3.1- Promotor de Justiça- Ministério Público do Rio Gran
de do Norte-1955 

3.2- Juiz de Direito- Magistratura do Rio Grande do Norte 
-1956 

3.3- Defensor Público - Ministério Público do Distrito Fc
deral-1963. 

4.0 - Ativldades Profissionais 

4.1 -Cargos Públicos 

4.1 .I -Adjunto de Promotor- Comarca de Pau dos Ferros
RN,I952/54 

4.1.2- Promotor de Justiça- Comarca de Pau dos Ferros
RN, 1955/58 

4.1.3- !9-Procurador e Advogado dos Feitos do Estado- RN 
-em substituição interina- 1958/59 

4.1.4- 19-Promotor de Justiça de Comarca de Natal (privativi
dade dos processos do Júri)- 1959/63- promoção por merecimen
to. 

4.1.5- Defensor Público- Ministério Público do Distrito Fe 
dera!- 1963/67 

4.1.6- Promotor Substituto- Ministério Público do Distrito 
Federal- 1967/69- promoção por merecimento 

4.1.7- Procurador da República de 2• Categoria - 1969/72, 
aproveitamento 

4.1~8- Procurador da República de I• Categoria - 1972/75, 
promoçao por merecimento. 

4.1.9- )9-Subprocurador-Geral da República - cm comissão 
-1975 

4.2- Funções e Encargos 

4.2.1 - Exercício eventual, por substituição legal, das funções 
de Procurador-Geral do Estado-RN, Subprocurador Gcr~tl-RN, 
c Procurador Regional da República 1959/63 
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4.2.2- Membro da Comissão Examinadora do Concurso para 
Advogado provisionado - Tribunal de Justiça do Rio Grande do 
Norte-1962 

4.2.3- Assessor do Gabinete do Procurador-Geral da Justiça 
do Distrito Federal-1963/64- PÔrtaria n9 88/A- Procuradoria
Geral do Distrito Federal 

4.2.4- Exercício das funções de Procurador da República, 
como requisitado junto à Procuradoria-G.eral da República -
1964/66 e 1968/69 ·" 

4.2.5 - Assessor do Gabinete do Procurador-Geral da Repúbli
ca-1966- Portaria n922/66-PGR 

4.2.6 - Assessor do Gabinete do Procurador -Geral da Repúbli
ca-1970/72-Portarian92f70-PGR 

4.2.7- Secretário do Concurso para Procurador da República 
-Portaria n9J41/71-PGR 

4.2.8 - Membro da Comissão Especial de Sindicância - Con
curso para Procurador da República - Portarias q9s 113/73 e 
116/74-PGR 

4.2.9- Representante do Tribunal Superior Eleitoral nas Con
venções Nacionais do Movimento Democrático Brasileiro -
MDB-1973 

4.2.10- Membro da Comissão de Coordenação dos estudos do 
anteprojeto de Lei Orgânica do Ministério Público Federal - Porta
ria n9 70/74-PGR 

4.2.11- Membro (convidado) para a Comissão de Concurso 
para Auditor do TCU-1975 

4.2.12 - Exercício das funções de Procurador-Geral da Repú
blica em substituição legal- junfjul de 75 

4.2.13 - Presidente da Representação Brasileira ao V Congres
so Jnteramericano do Ministério Público- cidade do Panamá, agos
to de 1975. 

4.3- Magistério Secundário 

4.3.1- Professor de Geografia da Escola Normal de Pau dos 
Ferros- RN -1954/57 

4.3.2- Diretor da Escola Normal de Pau dos Ferros- RN, e 
do anexo Grupo Escolar "Joaquim Correia" -1954/57 

4.3.3 -Professor de Elementos de Economia Política, e de Di
reito Usual e Legislação Aplicada, da Escola de Comércio "Alberto 
Maranhão"- Natal, 1958/62-Reg. 5.332-MEC 

4.3.4- Professor de Organização e Técnica Comercial - extin
ta Academia de Comércio de Brasília - 1963 

4.4- Exercício da Advocacia 

4.4.1- No Estado do Rio Grande do Norte- OAB- insc. 
128-1955/62 
4.4.2- No Distrito Federal- OAB insc. 378-1963/69 

5.0 -Trabalhos Publicados 

5.1- "Oração da Aula da Saudade" - opúsculo - discurso 
proferido na Faculdade de Direito de Maceió- 8-12-54 

5.2- "Liberdade do Órgão Judicante" - opúsculo- discurso 
proferido no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte -julho 
de 1960 

5.3 -"Capacidade Jurldica da Mulher Casada" - opúsculo -
conferência proferida na Escola de Comércio "Alberto Maranhão" 
-Natal, dezembro de 1962 

5.4- "A Família: Reflexos na Posição da Juventude Perante a 
Segurança Nacional" -em "A Defesa Nacional" - Revista de As
suntos Militares e Estudos Brasileiros" - Rio-julhofago,sto 1973 
-n9650 

5.5 -"Dez Anos de Ministério Público Federal" - discurso de 
posse no cargo de Subprocurador-Geral da República Dl'rlo da Jus
tiça de 26 de junho de 1975 

5.6- Pareceres - emitidos como Procurador da· Répulilica, 
transcritos em acórdãos do Supremo Tribunal Federal - Revista 
Trimestral de Jurisprudência- números diversos 

6.0- Dlsdnções e Honrarias 

6.1 -Elogios Funcionais 

6.1.1- Do Procurador-Geral do Estado-RN - Portaria 
84/62-PGRN 

6.1.2- Do Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal -
Portaria n9 133/65-PGDF 

6.1.3 - Do Procurador-Geral da República - Portaria n9 

65/65 
6.1.4- Do Procurador-Geral da República - Port. n9 111-

A/69 
6.1.5 - Do Procurador-Geral da República - Portaria n9 

93/72 

6.2- Votos Gratulatórios 

6.2.1 -Assunção das Funções de Procurador-Geral da Repú-
blica- junho de 1975 

Da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte 
Do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte 
Da Câmara Municipal de Natal 
Do Conselho Penitenciário Federal 

6.2.2 - Presidência dos Trabalhos: 
Da Comissão n9 4 do V Congresso lnteramericano do Ministé

rio Público- Paraná- "Anais", agosto de 1975. 

(À Comissão de Constituição e Justiça.) 

MENSAGEM N9 161, DE 1975 
(n9 296/76, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 

De conformidade com o artigo 42, item III, da Constituição, 
tenho a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências a esco
lha, que desejo fazer, do Senhor Ronald Leslie Moraes Small, Embai
xador do Brasil junto à República Popular de Moçambique, para, 
cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil junto 
ao Reino de Lesoto, nos termos do Decreto n9 56.908, de 29 de setem
bro de 1965. 

2. Os méritos do Embaixador Ronald Leslie Moraes Small, que 
me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, 
constam da anexa informação do Ministério das Relações Exteriores. 

Brasília, em 29 de setembro de 1976.- Ernesto Gelsel. 

INFORMAÇÃO 

Curriculum Vi ta e: 

Ministro Ronald Leslie Moraes Small. 

Nascido no Rio de Janeiro, Guanabara, 25 de dezembro de 
1930. Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro. Diplomado pela Escola 
Superior de Guerra, 1966. Diplomado pelo Instituto Rio Branco, no 
Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas. Curso de Treinamento e 
Aperfeiçoamento para Chefes de Setores de Promoção Comercial, 
1972. Prêmio Rio Branco e Medalha de Prata no Curso de Prepara
ção à Carreira de Diplomata, do Instituto Rio Branco, 1954. 

Cônsul de Terceira Classe, pelo Curso de Preparação à 
Carreira de Diplomata, do Instituto Rio Branco, 1954. 

j 
J 
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Secretário da Comissão Consultiva do Trigo, Ministério 
das Relações Exteriores, 1954 a 1956. 

Assessor do Ministro de Estado na Reunião na Seção 
Brasileira da Comissão Mista Brasil-Argentina, Buenos 
Aires, 1956. 

À disposição da Embaixada em Montevidéu na elabora
ção das bases para um Acordo de fornecimento de trigo, llru· 
guai, 1956. 

Auxiliar do Secretário-Geral, 1956. 
Representante do Ministério das Relações Exteriores na 

Comissão Consultiva do Trigo, do Ministério da Agricultu
ra, 1957. 

Membro da Delegaçàd do Brasil à XII Sessão da Assem· 
bléia-Geral das Nações Unidas (ONU), Nova Iorque, 1957. 

Membro da Delegação do Brasil à XXVI Sessão do 
Conselho Económico e Social das Nações Unidas 
(ECOSOC),Nova Yorque, 1957. 

Promovido a Cônsul de Segunda Classe, por merecimen
to, 1958. 

Segundo Secretário da Delegação em Genebra, 1958 a 
1961. 

Conselheiro Técnico da Delegação dó Brasil à Confer~n
cia Internacional do Trigo, Genebra, 1959. 

Conselheiro Técnico da. Delegação do Brasil à Reunião 
da Junta Executiva do Fundo Internacional de Socorro à 
Infância (FISI), Genebra, 1959. 

Membro da Delegação do Brasil à Conferência de Pleni
potenciários sobre eliminação da apatrídia, Genebra, ÜJ59. 

Delegado do Brasil à VII Sessão da Organização Inter
nacional do Trabalho (OIT), Genebra, 1959. 

Conselheiro Técnico da Delegação do Brasil à XLIII Ses
são da Conferência Internacionàl do Trabalho (OIT), Gene
bra, 1959. 

Delegado-Suplente do Brasil à XXII Conferência Inter
nacional sobre Instrução Pública, Genebra, 1959. 

Conselheiro Técnico da Delegação do Brasil às XXVI e 
XXVII Sessões do Conselho Internacional do Trigo e à 
Conferência dos Países Signatários do Acordo Internacional 
elo Trigo, Londres, 1959. 

Membro do Uurpo de Trabalho sobre a Adesão da Polô· 
nia ao Acordo Geral de Tarifas Aduaneiras e Comércio 
(GATT), Genebra, 1959. 

Delegado do Brasil no Primeiro Comitê do GATT sobre 
Expansão do Comércio Internacional, Genebra, 1959. · 

Conselheiro Técnico da Delegação do Brasil ao III 
Comitê do GATT, Genebra, 1959. 

Delegado-Suplente do Brasil a II Sessão do Comitê Exe
cutivo do Programa do Alto Comissariado das Nações Uni
das para Refugiados (ACNUR), Genebra, 1959. 

Membro da Delegação do Brasil à XVI Sessão do 
GATT, Genebra, 1960. 

Segundo Secretário da Embaixada em Washington, 1961 
a 1963. 

Observador do Brasil na Conferência sobre Peixe e 
Nutrição da Organização das Nações Unidas para a Alimen
tação e Agricultura (FAO}, 1961. 

Observador do Brasil na Conferência ad hoc: sobre 
controle de Febre Aftqsa, Argentina, 1962. 

Delegado· do Brasil nas XXI e XXII Sessões Plenárias do 
Comitê Consultivo Internacional do Algodão (CCIA), 
Washington e Nova Delhi, 1962 e 1964. 

Estagiário.no Serviço de Execução e Propaganda Comer-
cial (SERPRO), Washington, 1962. ' 

Segundo Secretário da Embaixada no Panamá, 1963. 
Promovido. a Primeiro-Secretário, por merecimento, 

1963. 
Primeiro Secretário da Embaixada no Panamá, 1963 a 

1966. 

Membro da Delegação do Brasil nas Negociações do 
Acordo sobre Transportes Aéreos com o Panamá, 1963. 

Membro da Delegação do Brasil à V Assembléia de 
Governadores do Banco Inieramericano de Desenvolvi· 
mento (BID), Panamá, 1964. 

Membro da Missão do Brasil de preparação da II Confe 
rência Interamericana Extraordinária (CIE), Rio de Janeiro 
1964. 

Encarregado de Negócios no Panamá, 1963, 1964 e 1965. 
Membro da Missão Especial às SÓienidades de Posse do 

Presidente do Panamá, 1964. 
Membro da Delegação do Brasil à XI Reunião de 

Consulta dos Chanceleres da Bacia do Prata, Buenos Aires, 
1967. 

Chefe da Divisão da A'mérica Setentrional, 1967 a 1968. 
Título de Conselheiro, 1968. 
Participante da III Reunião de Coordenação da Promo

ção Comercial do Brasil nos Estados Unidos, Washington, 
1967. 

Conselheiro da Embaixada em Praga, 1968 a 1971. 
Membro da Delegação do ~rasil às III e IV Sessões da 

Junta de Desenvolvimento Industrial da Organização das Na
ções Unidas (UNIDO), v·iena, 1969. 

Encarregado de Negócios em Praga, 1969 e 1970. 
Participante do Seminário Internacional para Diplo

matas, Salzburgo. 1970. 
Cônsui-Adjunto·c:m Nova Yorque, 1971 a 1973. 
Chefe do SECOM no Consulado-Geral em Nova Yor

que, 1971 a 1973. 
Encarregado do Consulado-Geral em Nova Yorque, 

1971 a 1973. 
Promovido a Ministrn de Segunda Classe, oor mere

cimento, 1972. 
Cônsul-Geral em Hong Kong, de 1973 a 1976. 
Chefe da Delegação brasileira às negociações comerciais 

com a República Popular da China, 1974. 

O Ministro Ronald Leslie Moraes Small, nesta data, encontra
se no exercício de suas funções de Embaixador do Brasil junto à 
República Popular de Moçambique. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, em 23 de setem
bro de 1976.- Sergio de Queiroz Duarte,. Chefe da Divisão do Pes
soal. 

À Comissão de Relações Exteriores. 

O SR.J'RESIDENTE (Magalhães Pinto)- O Expediente lido 
vai à publicação. (Pausa.) 

O Senhor Presidente da República encaminhou ao Senado 
Federal, através da Mensagem n9 162,, de 1976 (n9 291/76, na 
origem). projeto que tem por objetivo alterar a Resolução n9 62, de 
1975, que dispõe sobre operações de crédito dos Estados e Municí
pios, fixa seus limites e condições. 

Nos termos de decisão a questão de ordem levantada na Sessão 
de 28 de outubro de 1975, quando da apreciação do projeto que deu 
origem àquela resolução a Presidência recebe a mensagem 
considerando-a não como projeto de resolução, mas, como proposta 
do Senhor Presidente da República para alteração da referida resolu
ção e a encaminha, em primeiro lugar, à Comissão de Economia a 
fim de que esta, se assim o decidir, apresente o competente projeto de 
resolução que será, então, enviado à apreciação das Comissões de 
Constitu·içã'o e Justiça e de Finanças para o exame, respectivamente, 
dos aspectosjurídico•constitucional e financeiro. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - A Presidência 
convoca Sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 
minutos, destinada à apreciação dos Projetes de Decreto Legislativo 
n9s 19 e25, de 1976~ 
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O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Sobre a mesa, pro
jeto de lei que serâ lido pelo Sr. 19-Secretârio. 

E: lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 250, DE 1976 

"Dispõe sobre restrições à aquisição de munlçio para ar
mas de fogo, e dá outras providências." 

U Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 A compra de munição de arma de fogo, de qualquer es

pécie e calibre, somente .será permitida às pessoas que exibirem, 
autorização escrita da autoridade policial competente. 

Parágrafo único. A autorização de que trata este artigo deverâ 
especificar a espécie da munição, a quantidade e o fim a que se des- · 
tina, devendo ficar arquivada no estabelecimento comercial para efei
to de fiscalização. 

Art. 29 As 'llutoridades policiais somente concederão autoriza
ção para compra de munição de arma de fogo às pessoas que 
comprovarem permanente risco de vida, decorrente das condições pe
culiares de periculosidade do ofício ou do lugar de residência. 

Art. 39 As i,nfrações às disposições desta lei serão punidas com 
multa pecuniária de valor entre CrS 5.000,00 e CrS 50.000,00 e, 
quando se tratar de estabelecimento comercial reincidente, com inter
dição por prazo entre trinta e noventa dias. 

Parágrafo único. Quando a infração for atribuível a autoridade 
policial, essa será responsabilizada na forma da lei. 

Art. 49 Ao Poder Executivo cabe regulamentar esta lei. 
Art. 59 Esta lei entrarâ em vigor na data de sua publicação. 
Art. 69 Revogam-se as disposições em contrário. 

J ustiflcação 

Destina-se este projeto, primordialmente, a ser um instrumento 
eficaz de proteção à fauna silvestre brasileira. 

Estudiosos ou praticantes de ecologia são unânimes em afirmar 
que é indispensável preservar a fauna silvestre, sob pena de, 
extinguindo-se as espécies - tal como t1,1do leva a crer que ocorrerá 
dentro em breve-, verificar-se um desequilíbrio na natureza e, pois, 
nas condições de vida e habitabilidade do próprio homem. 

Entanto, a cada dia somos surpreendidos por notícias dramáti
cas dando conta das possibilidades cada vez menores de sobrevivên
cia dos animais em nossas matas, em razão do extermínio dessas e 
principalmente da predação daqueles. 

Entanto, ainda, aquelas mesmas pessoas voltadas para o estudo 
ou a prática das recomendações de caráter ecológico, assim como as 
autoridades publicas, também são concordes em reconhecer que, 
inobstante o aparato de legislação pertinente disponível (algumas leis 
até relativamente avançadas), o poder público carece de condições 
materiais que permitam ao órgão apropriado - IBDF - uma efi
caz fiscalização no setor, particularmente no da indiscriminada perse
guição e matança de animais selvagens, mediante o uso - também 
indiscriminado- de armas de fogo. 

Assim, o que se pretende através deste projeto de lei é o esta
belecimento de condições bastante restritivas à aquisição de munição 
de arma de fogo nas casas comerciais do ramo, sendo certo, ademais, 
que a fiscalização exercida pelo referido IBDF será necessariamente 
complementada pela das autoridades policiais, em virtude da 
indissociâvel vinculação dessas às questões referentes a armas de 
fogo e munições. 

Sala das Sessões, 30 de setembro de 1976.- Nelson Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- O projeto lido será 
publicado e despachado às comissões c'ompetentes. · 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Danton Jobim. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Nas vésperas das eleições, reina, neste País, a maior 'insegurança 
em matéria política e institucional. Um observador estrangeiro que 
hoje aqui desembarcasse ficaria perplexo ante a incerteza dos rumos 
que nos são traçados pelos que ocupam o poder. À falia de notícias 
concretas sobre a situação, a boataria enche o vazio da informação 
com girândolas de rumores, e dos mais estranhos. 

Emprestaram até um nome bonito a um aleijão nascido do exer
cício da famosa imaginação criadora: o "Projeto Alvorada". Visaria 
essa esdrúxula proposição evitar que o MDB fizesse tal número de 
Senadores em 78 que poria com isso em perigo o Governo e o Sis
tema. Um terço dos Senadores seria escolhido em eleição direta pelo 
.povo; outro por eleição indireta; e o último terço- esta é a maior -
seria nomeado pelo Senhor Presidente da República. 

Sr. Presidente, isto não aconteceu nem no lmpério, como 
V. Ex• sabe, porque o Imperador nomeava Senadores, mas estes 
vinham eleitos numa lista tríplice, e depois da reforma Saraiva, até 
por eleição di reta. 

Respeito muito esta tribuna, para perder tempo com elucubra· 
ção tão doentia. Basta considerar que gregos e troianos levantaram 
um coro de protestos contra esse fruto de beatice sem talento. 

O estranho é que a situação esteja tão confusa, que o Deputado 
Francelina Pereira, Presidente da ARENA, ao sair de uma audiência 
com o eminente Senhor Presidente da República, disse aos 
jornalistas que "nem o Governo nem o Partido" cogitam no mo
mento de qualquer reforma política. Esse no momento estragou o 
desmentido, pois alimentou o boato. 

Por outro lado, é oportuno perguntar de onde vem essa no
vidade, cuja paternidade ninguém quer assumir. Onde se acha locali
zada a central dos boatos e em benefício de quem ela opera? 

O Sr. Adalberto Sena (MDB - AC) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Com muito prazer. 

O Sr. Adalberto Sena (MDB- A C)- Acho que V. Ex• faz mui
to bem em não dar importância ao fato, porque, bem vistas as coisas, 
isso não passa de uma pilhéria. Entendo que a Nação Brasileira mere
ce mais respeito, para que se esteja dando curso a notícias como 
essas. Era só isso o que eu tinha a dizer. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Muito obrigado. V. 
Ex• acaba de produzir um aparte que estâ rigorosamente na linha do 
meu discurso. 

O Sr. Paulo Guerra (ARENA - PE) - Permite V. E](• um 
aparte? 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Com o maior prazer. 

O Sr. Paulo Guerra (ARENA - PE)- Apenas, para dizer que 
tenho a impressão de que V. Ex• está dando importância ao fato. O 
eminente Senador pelo Acre disse que V. Ex• fazia muito bem em 
não dar importância. Ora, se um Senador do porte e do brilho de V. 
Ex• vem à tribuna do Senado comentar esse fato, é porque V. Ex• 
estâ dando importância a ele. Eu, por exemplo, acho que nem de
veria ser comentado, porque só faltaram acrescentar, Senador tipo 
"A", tipo "B", tipo "C". 

O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - Mas estou pro
curando, Senador J>aulo Guerra, exatamente descrever a atmosfera 
de confusão que reina neste País, na área política. A confusão é 
tamanha que mesmo boatos desse tipo circulam e tomam páginas de 
jornais. Essa é que é a verdade. O que eles expuseram, em grande par
te, foi desmentido, mas por pessoas que estão longe dos centros de 
decisões. 

O Sr. Paulo Guerra (ARENA- PE)- Permite V. Ex• mais um 
aparte? (Assentimento do orador.) Se V. Ex' acompanhar a atuaçiio 
do Presidente da República, as suas viagens ao interior do Brasil, a 
sua programação e a sua palavra de estímulo à realização das elei-
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ções de 15 de novembro, V. Ex• ficará certo de que isso não passa co
mo os jornalistas chamam, em linguagem de imprensa - de 
"barriga", data venla a expressão. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - Não acredito, 
evidentemente, que tal boato tenha fundamento. Apenas, utilizei-o 
para mostrar que a situação é tão confusa que até um boato, como 
esse, pode circular. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Com todo o prazer. 

O Sr. Lázaro Barboza· (MDB - GO) - Senador Danton Jo
bim, V. Ex• estâ, como todos nós, preocupado com a falta de explici" 
tação .de rumos na vida política brasileira. A realidade é que vivemos 
num mundo imponderável, em que tudo pode acontecer, até o 
chamado "Projeto Alvorada" que ficaria muito melhor ser deno
minado de "Projeto Crepúsculo", pois, na realidade, estamos retroa
gindo, não aos tempos do Império, porque, naquela época, V. Ex• 
sabe muito bem, os Senadores venciam a eleição numa Província, e 
só depois eram nomeados pelo Imperador, mas, antes de subirem à 
consideração de Sua Majestade Imperial, eram confirmados ou não 
•pelo próprio Senado. Com o "Projeto Alvorada" - que passo a 
'chamar de "Projeto Crepúsculo", exatamente para torcer que ele 
seja morto e sepultado na fonte, não se estaria, apenas, retroagindo a 
tempos muito mais remotos, pois não encontraríamos similar na 
história de nenhum povo, de nenhum país. Teríamos então, como 
bem disse o eminente Senador Paulo Guerra, Senadores tipo a, b e c. 
Mas, de minha parte eu chamaria Senador de I • classe àqueles que 
viessem eleitos pelo po.vo, de 2• classe, os que fossem eleitos direta ou 
indiretamente, e de 3• classe, os que fossem noemados. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Falsos Senadores. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO) - V. Ex• disse muito 
bem. Trata-se portanto de uma notícia abusrda, e V. Ex•, nesta 
tarde, ao fazer tal abordagem, por certo que não o faz para continuar 
alimentando esses boatos, rhas para cobrar, do Governo, explicita
ções claras de rumos, porque o Brasil é uma nação que amadureceu 
no sofrimento, e um Pais com 110 milhões. de habitantes, que 
desfruta do conceito internacional a que, hoje, graças a Deus, 
fazemos jus, não pode continuar à mercê dessa falta de 
esclarecimento reinante na vida política nacional. Muito obrigado a 
V. Ex• 

O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - V. Ex• tem plena 
razão, pois o boato só floresce onde a informação falece. Quando ela 
não exisie, e não se sabe bem o que vai acontecer depois dessas 
eleições que ai estão, as especulações continuam em todos os meios 
ligados direta ou indiretamente à vida política do Brasil, pois ainda 
não hã um programa traçado, firme, retilíneo, ·no sentido de, pouco a 
ipouco, ir o País sendo reconduzido à perfeita normalidade 
democrática, ou constitucional, como seria melhor. Enquanto não 
houver isso, a boataria terâ curso livre. Como temos Poder que tudo 
pode, evidentemente, hã sempre quem admita que; esse Poder, de um 
momento para outro, levado. P-Q.t.pressões ~stranhas à sua própria 
índole, acabe praticando coisas qJJe não estão absolutamente nas 
suas intenções atualmente. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Permita V. Ex•, ainda, · 
uma observação. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Pois não .. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO) - Apenas para 
acrescentar, ilustre Senador Danton Jobim, que não bastou o fato de 
o nobre Presidente da Aliança Renovadora· Nacional fazer um 
desmentido, usando aquela introdução a que V. Ex• se referiu: ''Por 
e~quanto, não cogita o Governo de qualquer transformação na vida 
institucional brasileira". No momento, eu ficaria muito mais 
tranqUilo, se o Sr. Ministro da Justiça, em nonTc: do Governo, tivesse 
emitido uma nota. em que dissesse que a notlci:i'não tinha qualquer 

fundamento e que seria um absurdo até cogitar-se de matéria como 
esta. 

O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA - AL) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Um minuto apenas, 
para responder ao aparte do nobre Senador Lâzaro Barboza. Não hã 
dúvida alguma de que uma nota do Ministro da Justiça seria, 
realmente, o veículo natural de um desmentido que poria cobro a 
essas explorações. Mas concordo em que essas explorações são de tal 
modo absurdas que, se eu fosse Ministro da Justiça, não emitiria 
uma nota formal sobre o assunto, eu diria, simplesmente, aos jornais 
que não especulassem sobre isso, porque o rumor não tinha o menor 
fundamento. 

Concedo o aparte ao nobre Senador Luiz Cavalcante. 

O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA - AL) - Sou dos que não 
acreditam que haja o menor fundamento nessa notícia de Senadores 
de três classes, como definiu o eminente colega, Senador Lâzaro 
Barboza. Mas, acredite eu ou não, aproveito a oportunidade para 
declarar que jamais eu me sentiria neste plenário, se, para aqui, fosse 
trazido por qualquer outra via que não a do voto direto. (Muito 
bem!) 

O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - Aliás, a repulsa a 
essa idéia esdrúxula não é apenas de V. Ex•, que é uma das eminen
tes figuras, sem dúvida, desta Casa e da Aliança Renovadora 
Nacipnal. Mas muitos de seus correligionários dos mais ilustres já 
têm manifestado sua reprovação a essa idéia, a esse estranhíssimo 
rumor. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA)- Permite-me V. Ex• um 
aparte? 

O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - O Deputado 
Teódulo de Albuquerque, coordenador do Movimento Renovador 
da ARENA declarou: "Custa acreditar que o Governo esteja 
cogitando dessas fórmulas". 

Pois, a mim, não me custa acreditar, porque simplesmente não 
acredito que alguém tenha a coragem de insultar a austeridade do 
Presidente Geisel, propondo-lhe essa deslavada fraude à verdade elei
toral, essa traição ao povo brasileiro que seria falsear as eleições para 
a Câmara paritária, a fim de evitar as conseqUências de um 
pronunciamento nas urnas.· 

Não creio, Sr. Presidente, de maneira alguma, que alguém tenha 
coragem de propor isto ao Presidente da República. Quero dizer isto, 
claramente, desde logo. Se alguém autorizado está cogitando disso, 
não sei. O certo é que as idéias mais fantásticas já surgiram neste 
País, inclusive aquela famosa do governo colegiado. Era uma idéia 
colegial. Pois já. se quis no Brasil a dotar o governo colegiado, o que 
seria o supra-sumo do desconhecido da índole do povo brasileiro, 
das nossas condições territoriais de verdadeira Nação continente. 
Imagine-se um grupo de pessoas governando alternadamente ou por 
turno um País desse tamanho, Sr. Presidente. Pois houve gente que 
levou a sério essa idéia e ela durou um pouco mais do que devia. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) ~ Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. DANTON JOBIM.(MDB -RJ)- Tenho o máximo 
prazer em ouvir o aparte do eminente Senador pela Bahia. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Sr. Senador, fora de dú
VIda que é da índole do povo brasileiro a conscientização democrá
tica e,. por isso mesmo, não se ouviu, de forças ou de elementos res
ponsáveis pela política nacional, nenhuma informação a respeito 
dessa conjeturâvel nomeação de Senadores. Claro que o povo quer 
que os seus representantes no Parlamento tenham a sanção do voto, 
mas peço licença para uma observação, já que expus o moü ponto de 
vista: é a de que não adoto a classificação feita pelo nobre Senador 
Lázaro Bar~oza. 

• ,,, 111 

o' SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Nilo é dele, Senador 
Lázaro Barboza, mas sim do Senador Paulo Guerra. 
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O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Ouvi as afirmações dos 
lábios dele, pois só recentemente cheguei ao plenário. Mas não aceito 
a afirmação pelo seguinte: de quando em quando, aqui se invoca a 
vida dos grandes países essencialmente democráticos e que têm, no 
particular, uma atividade em linha reta. Vou citar, por exemplo, o 
Canadá. V. Ex• sabe que no Canadá os Senadores não são eleitos, 
sÍio nomeados. Vou mais além, V. Ex• sabe que nos Estados Unidos, 
quando se dá uma vaga no .Senado, o seu preenchimento se faz por 
nomeação do Presidente da República; mais ainda, quando se vaga o 
cargo de Vice-Presidente da República, nos Estados Unidos, a 
escolha do novo ocupante do cargo é da alçada exclusiva do Chefe 
do Poder Executivo, e foi por isso mesmo que o atual Presidente da 
República se fez Chefe da Nação americana. Ele não foi eleito.,Vice
Presidente, foi nomeado pelo Presidente de então, Sr. Richard Ni
xon. Eu apenas faço estes reparos para mostrar que o problema, em 
verdade, deve ser enfocado dentro da índole de cada povo, de cada 
nação, e estou de pleno acordo com quantos defendam a eleição de 
todos os integrantes do Parlamento nacional. Não ouvi de ninguém 
responsável pelos destinos desta Nação de que se cogitasse da nomea
ção de Senadores para a nossa Casa do Congresso. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Sr. Senador, V. Ex• 
trouxe ao debate dois exemplos. Primeiro, o do Canadá, onde hã 
uma Câmara Alta, em que há nomeação de Senadores. Mas é preciso 
lembrar, antes de tudo, que o Canadá é uma monarquia. A Rainha 
do Canadá é a Rainha da Inglaterra, representada por um governa
dor-geraL 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Mas a monarquia não 
exclui a democracia. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - Além do mais as 
instituições canadenses foram moldadas nas instituições inglesas, 
que comportam uma Câmara dos Comuns e uma Câmara dos Pares, 
ou dos Lerdes. Esta última é uma Câmara até hereditária. No Cana
dá. não poderia ser assim, pois não havia nobreza. Então, no 
Canadá, há Senadores designados pela Coroa. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Uma parte pelo 
Primeiro Ministro até os 75 anos de idade. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Até os 75 anos de idade, 
é vitalício. Completa V. Ex• o meu pensamento. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Exatamente é o que 
eu iria dizer em seguida. Quanto aos 75 anos, é uma achega que 
V Ex• me dá. Ignorava o detalhe. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA,.-- ES)- O que me preocupa i: 
a insistência de V. Ex•s em desmentir e estarem a par desse sistema 
de escolha de Senadores em vários países. Isso é o que me preocupa. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - Mas aí está o 
problema. No Canadá, os Senadores podem ser nomeados, é da 
índole do sistema que eles sejam nomeados. Nos Estados Unidos, 
não. 

Vamos ao segundo exemplo. Citou V. Ex• o caso do Vice
Presidente dos Esll!dos Unidos, que é escolhido pelo próprio 
candidato a Presidente. O candidato a Vice-Presidente dos Estados 
Unidos é designado pelo candidato que será escolhido na Convenção 
do Partido. O fato é que lhe reconhecem o direito de escolher áquele 
que vai substituí-lo eventualmente ou sucedê-lo. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Mas, antes, é submetido 
à Convenção. ' 

O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - ~ instituição 
tradicional nos Estados Unidos ser ele designado, livremente, pelo 
Presidente. O candidato à V ice-Presidência de Jimmy Carter foi uma 
escolha que surpreendeu a muitos. 

Na realidade, o período do Vice-Presidente está intimamente, 
umb~licalmente ligado ao do Presidente. ~ mesmo um período de 
Governo, preenchido por uma pessoa que tem um substituto 
obrigatório. Vago o lugar do Presidente compete indicar o novo 

Vice. Aliás, aqui já se pensou· até em fazer isso. Houve caso, como 
todos sabem, que elegemos Vice-Presidente da República alguém de 
um partido e o Presidente da República, de outro. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Um dos erros da 
Constituição de 1946. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Pois foi isso que se 
procurou evitar nos Estados Unidos. · 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - Com o maior 
prazer, Senador Eurico Rezende. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Para compor a 
informação histórica de V. Ex• a respeito do assunto, devo mencio
nar que, em 1935, um terço dos Senadores brasileiros foi eleito pelas 
Assembléias Legislativas. 

O Sr. Wilson Gonçalves (ARENA- CE)- Todos o foram. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Todos o foram, de 
maneira excepcional. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Estou participando 
do debate para dizer o seguinte: não estou informado se hã esS'e 
propósito, mas são idéias que surgem .e devem ser colocadas no 
mercado mental e de debate. E não quero desmentir, também, nada 
não. Porque andaram desmentido Júlio Verne durante muito tempo 
aí, e hoje verificamos que a ciência superou Júlio Verne, pois ele 
falava em 200 léguas e o negócio adquiriu dimensões espaciais. 
Assim, essa questão deve merecer debate, porque isso é ínsi$o, isso é 
característica do regime democrático. Tachar de imoralidade não se 
deve tachar; uma eleição indireta não 6 imoral, aliás é a regra geral 
no mundo. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ) -lndireta não é. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA.- ES) - Mas quero ressalvar 
que prefiro continuar Senador atê que Deus me convoque para 
colonizar os gloriosos campos da eternidade (Risos), sempre eleito 
pelo voto popular, pela voz do povo, que é eleição direta, e não pelo 
eco do povo, que é a eleição indireta. Porém' não condeno a eleição 
oblíqua, porque isso seria injuriar as Assembléias Legislativas. 
Achar que os Deputados estaduais não têm capacidade para escolher 
representantes seria injuriar os Colégios Eleitorais, constituídos pela 
vontade popular. Desde- que a fonte seja o povo, aquilo que foi 
gerado pela fonte popular pode ter os desdobramentos autorizados, 
isto é, os mandatários do povo legislam, decidem, em nom~ do povo, 
de acordo com o povo. Mas quero ressalvar, que eu não gostaria de 
que se adotasse esse processo, mas também não vejo razões para que 
se qualifique de abominável. Seria perfeitamente democrático. Mas o 
importante,. em opções democráticas, é ter de escolher a mais 
democrática, e a mais democrática, obviamente, é sempre a via di reta 
da escolha dos mandatários do povo. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - Agradeço o aparte 
de V. Ex• e, realmente, concordo em que a eleição indireta não ó es
sencialmente antidemocrática. Evidentemente, é preferível, como dis
se V. Ex•, a via das eleições diretas. Todos nós preferimos as eleições 
di retas. As eleições di retas, para mim- isto V. Ex• não disse mas eu 
quero aduzir- são mais autênticas, porque se todo o poder vem do 
povo, evidentemente que o melhor é que ele venha banhado nas 
águas lustrais de um pleito popular. Esta, a verdade. Se todo o poder 
vem do povo, o melhor é que ele venha diretamente dele, porque este 
é muito menos corrutível do que as Assembléias Legislativas. Não 
queria citar aquela velha frase de Lamartine, de que é mais fácil enve
nenar uma taça que envenenar o oceano, parece que passou da moda 
citá-lo nos dias de hoje, mas acho que realmente há muito de verdade 
nesse aforismo. 

Devo, entretanto, citar outro eminente arenistu, o Deputado 
Joaquim Coutinho, Presidente da Co'missão de Relações Exteriores 
da Câmara dos Deputados, que nos garantiu que o Presidente con-
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tinua a manter o seu programa de normalização democrática, e vai 
mais além no que afirmou ao Jornal do Brasil, de hoje: até o fim do .. 
seu Governo, promoverá a reconstitucionalização do País. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Apenas uma substituição 
garantiu, asseverou. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ) - De qu'alquer mão, 
ele afirmou ao Jornal do Brasil, de hoje, que o Presidente até o fim 
do seu Governo promoverá a reconstitucionalização do País. 

O Deputado Joaquim Coutinho, como V. Ex• sabe, acom
panhou o Presidcnte.da República na sua viagem ao Japão, e deve 
ter tido a oportunidade de ouvi-lo sobre suas idéias, que temos a 
certeza, são democráticas, são tão liberais quanto as nossas, mas tam
bém sabemps que ele é sujeito a injunções na implementação ilo seu 
ideário. 

O Sr. Paulo Guerra (ARENA - PE) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - De modo que o 
Deputado Joaquim Coutinho está· convencido de que até o fim do 
seu Governo o Presidente Geisel -promoverá ·a reconstitucionalização 
do País. 

Se esse é o pensamento do Chefe do Governo e da Revolução, 
não' tenhamos dúvida, em torno dele e na hora justa, se unirá toda a 
Nação, não apenas os Partidos, mas as Forças Arniadas inclusive. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Permite V. Ex• um 
aparte? (Assentimento 4o orador.) - Apenas um esclarecimento, de 
que não se trata de redemocratizar o .País. Trata-se - essa é a tarefa 
do Presidente Geisel - ,de dar ao País uma 'democracia estável no 
seu máximo percentual possível, porque os 100% ficarão sempre 
diluídos em ilusões douradas. Devemos colaborar com o Presidente 
Geisel, esse é o seu propósito; a fim de aumentar, no máximo que for 
possível, os .índices percen.tuais da democracia brasileira. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - Mas não tenho a 
menor dúvida de que deveremos colaborar com o Presidente Geisel 
no sentido de que ele se sinta o mais seguro possível no rumo da 
reconstitucionalização do País, para usar a expressão usada pelo 
Deputado Florim Coutinho. 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah. Fazendo soar a 
campainha.)- Quero lembrar ao nobre orador que o seu tempo está 
extinto. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Vou terminar, Sr. 
Presidente. 

Eu disse que em torno do Presidente, na hora em que Sua 
Excelência manifestasse o propósito que revelou o Deputado Joa· 
quim Coutinho, haveria de unir-se toda a Nação, não apenas os Par· 
tidos nacionais, mas ainda as Forças Armadas, no seio das quais já 
surgem · manifestações sem dúvida muito express.ivas sobre o 
pensamento· dos nossos militares a respeito do problema institu· 
cional. Nós deveremos citar, mais uma vez, o General Rodrigo Otá· 
vio, quando fala na "reposição da Nação na ordem jurídica consen· 
tãnea com suas aspirações e realidades", no discurso em homenagem 
ao General Bizarria Mamede . 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Permite V. Ex• um 
aparte, só para complementar o meu pensamento? 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Com muito prazer. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - ~ que quando V. Ex• 
disse anteriormente: "O Deputado Joaquim Coutinho garantiu", ele 
não podia ter garantido, ele podia ter asseverado. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Aliás, não era preciso 
garantir, porque este é: o propósito do Presidente Geisel. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- É claro. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- De acordo. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - Realmente 
fechadas as urnas de 15 de novembro deste ano, é preciso cogitar d1 
reconstitucionalização do País, que se acha inconstituído, com um: 
quilométrica emenda constitucional, que a Nação não pediu e nen 
homologou através de seus órgãos representativos. 

Essa emenda, que perfilha a perpetuação do Ato Institucional nl 
5, é que vai corroendo as bases da nossa ordem jurídica; ao ponto' de 
um ilustre jurista, que deveria ser insuspeito à Revolução,porqu~ lhe 
prestou enormes serviços, que é o Sr. Dario de Almeida Magalhãe$, 
ter declarado que a Justiça brasileira está se· decompondo ante a de· 
gradação do Poder Judiciário, a quem fora arrebatadas as -garantia! 
tradicionais. 

~ por isso que se afirma a superficialidade da planejada 
Reforma de Justiça, que dentro em pouco vai bater às nossas portas, 
creio que às vésperas do nosso recesso. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Com muito prazer. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) -A Justiça vai mal, yai 
caranguejanilo; muito antes do Ato Institucional n9 S, muito antes' 
da Emenda Constitucional nv I. V. Ex• pode dar o seu testemunho. 
Se .eJa estâ se decompondo, como diz o 'sr:' Oa'rio de Almeida 
Magalhães, essa decomposição vem muito antes de 1969. Pdsso 
afirmar isso a V. Ex• com autoridade e com o testemunho de .advo
gado militante que sempre fui. De modo que, conectar-se o fracasso 
judiciário com a existência do A~-s. é uma balela, é uma afirmação 
hipócrita. ~ a afirmação de quem deseja apenas r.e~irar dividendos 
político-partidários de uma situação que se criou. não em virtude do 
AI-S, porque é anterior ao AI-S. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - O Sr. Dario 
Magalhães não é partidário. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Talvez o AI-S tivesse 
impedido que ela se deteriorasse mais ainda, estabelecendo um sis
temade contenção, de coml:!ate.à corrupção no prqprio Judiciário. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - Fica a palavra de 
V. Ex•, que é autorizada, grande advogado que é, e a p~lavra de 
outro grande advogado, também autorizada, que é a do Sr. Dario de 
Almeida Magalhães. 

~por isso que se afirma a superficialidade da planejada reforma 
da Justiça. Elaborou-se um projeto com ênfase em problemas 
técnico-operacion~is, sem qualquer profundidade, pois o problema 
das problemas, que atinge a essência da·instituição, não pode sequer 
ser aflorado face à barreira do AI-S. 

O General Rodrigo Otávio, ao falar da "recuperação do, 
equilíbrio democrático perdido", disse que este deveria ser 
restaurado através de "postulados constitucionais que resguardam 
efetivamente o Estado e protegem o cidadão com a erradicação da, 
exceção, como norma - são palavras dele - e da anti-lei, 
eventualmente como princípio repressivo, considerados os conflitos 
econômicos sociais endógenos e as pressões exógenas de qualquer 
natureza e intensidade~·. 

Quando S. Ex• se referiu ao "equilíbrio democrático perdido" 
pensou, evidentemente, inclusive no equilíbrio dos Poderes do Esta
do, que devem ser autônomos, resguardados da interferência do 
Poder que, no Brasil, não apenas detém a força, mas é dela.imanent_e. 

As garantias que devem abroquelar a ação dos Poderes desarma
dos, face ao Executivo armado, eclipsaram-se neste País há muitos e 
muitos anos. E, em relação à segurança que deveria cercar a ação 'do 
Congresso, particularmente, força é dizer que ela se torna letra 
morta quando a atividade dos partidos é cerceada cortando seus 
canais de comunicação com as massas eleitorais. 

Nas grandes cidades é: difTcil identificar os candidatos a 
vereador e mais ditrcn ainda optar entre eles. Obscureceu-se a 
capacidade de julgamento do eleitorado, pois aqueles que lhe trariam 
mensagens válidas silo confundidos na vala comum dos aspirantes ao 
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primeiro estágio da atividade política. Daí o espeiáculo triste, a 
morna atmosfera do pleito que nos bate às portas. 

Mas os grandes· aliados da ·oposição, em tal conjuntura, são, 
não-somente os erros da política .oficial, mas a vida que irremdia
velmente sobe em ritmo espantoso, as medidas impopulares impos
tas pela necessidade de cortar o crédito e encarecer mais e mais a 
vida. . 

Estão sendo divulgadas nos· jornais umas pesquisas esquisitas, 
feitas nos grandes Estados do Sul, a partir do Rio, em' que o 
Presidente da República é homem de alto índice de popularidade,, 
mas o seu partido cambaleia nas simpatias da opinião. O Presidente 
vai pra frente, mas a ARENA vai pra traz, segundo os inquéritos até 
agora conhecidos. 

Mas, Sr. Presidente, nessas breves considerações que acabo de 
fazer, quero dizer, entretanto, que não devemos ser superotimistas, 
nós, do MDB. Mas que a Oposição vai dar uma prova de sua 
vitalidade e de seu crescimento que será um marco na história 
política destes tempos, quanto a isso só não enxergam os que não 
querem ver. 

Que os resultados deste ano produzirão conseqüências políticas 
e institucionais, também não duvidemos. Não hã eleições sem 
conseqüências políticas. 

Quais serão elas? ~ cedo para previsões e tenho horror aos 
futurólogos. 

Por enquanto, o que a Oposição tem a fazer é lutar. Lutar para 
ganhar onde puder e assim preparar o caminho para sua participa
ção no poder. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah)- Concedo a palavra 

ao nobre Senador Heitor Dias, por cessão. 

O SR. HEITOR DIAS (ARENA- BA. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

O ilustre Ministro da Saúde que, pelo seu dinamismo e pela sua 
visão administrativa já se faz credor do respeito e da admiração do 
País, não poderia deixar de, já tendo procurado dar solução ade
quada a antigos problemas' ligados à saúde da população brasileira, 
voltar as suas vistas para um dos mais importantes serviços vin
culados diretamente aos interesses da coletividade. 

Refiro-me às atividades inerentes aos chamados "Bancos de 
Sangue". Não hã por que estranhar a presença do Ministério no 
aludido setor. Ao invés, hã de se compreender e elogiar a sua atenção 
para o caso, porque de todo pertinente à vida de inúmeras pessoas. 

Isto, entretanto, estã a exigir que o assunto seja examinado sem· 
emocionalismos, provocados, vezes tantas, pela maneira destorcida 
·como, em geral, alguns leigos examinam a matéria. Possivelmente 
porque os centros encarregados de coleta de sangue tenham, de iní
cio, sido balizados de "bancos de sangue", sejam muitos, dentro de 
uma crítica apressada e injusta, levados à interpretação equívoca de 
que tudo ali· se passa na base de um "deve" e de um "haver", 
peculiares à prática do crédito bancário, 

O assunto, por não comportar emocionalismos, estã a exigir 
realismo e comp~eensão por parte dos poderes públicos. Antes de tu
do, é de mist~r assinalar que o funcionamento dos centros de coleta 
de sangue estão condicionados a uma atividade lícita, amparada por 
lei, e para cuja prática estão mobilizados profissionais de alto concei
to, interessados numa colaboração meritória e que, por isso mesmo, 
são aliados valiosos da laboriosa classe médica, em geral. 

Assinale-se que as dificuldades e os problemas referentes a tais 
serviços não são apenas brasileiros, nem surgiram agora. Vêm de lon
ga data, e se manifestam em todos os países. A dificuldade de 
manutenção de estoques 'de sangue nos serviços de tJ:emoterapia é 
conhecida mundialmente. ' 

Já bem distante no tempo, a Rússia se via em apuros para encon
trar uma solução adequadà à situação. Assim é que, ali, jã em 1928, o 
Governo soviético, em face da precariedade de sangue com que de

veria atender à demand!,l dos hospitais, adotou a prática sugerida por 
médicos especialistas, de coletar sangue de cadâveres' de pessoas 
vitimadas por acidentes. Esse fato estâ a demonstrar que nem mesmo 

em um país totalitário é fácil mobilizar os doadores altruístas. A pro
pósito, vale ser lembrado que, para ir ao encontro de suas neces
sidades de sangue humano, vêm os países adotando, nos últimos 
anos, modelos diferentes de recrutamento, segundo os quais se 
caracterizam, fundamentalmente, os seguintes tipos de doadores de 
sa~gue, conforme dados extraídos de "Princípios de Hemoterapla", 
ed1tado em 1975 pela Sociedade Brasileira de Hematologia e Hemo
terapia: a) doadores altruístas ou benevolentes; b) doadores grati
ficados; c) doadores exigidos <;>u solicitados. 

Doador altruísta é o que não recebe gratificação de nenhuma 
espécie, pelo seu ato de doar, porque está inspirado pelo espírito de 
fraternidade, ou seja, por um ato autêntico de altruísmo. 

O doador gratificado é aquele que se dispõe a ~oar sangue em 
troca de uma gratificação, a qual não deve ser, sis~maticamente, 
encarada como pagamento pela venda do seu sangue, mas apenas 
como uma retribuição pelo tempo gasto para cobrir as despesas de 
locomoção, e pelo risco, ocasionalmente verificável, na operação de 
coleta. E tanto essa observação se impõe que a aludida gratificação 
pode verificar-se sob variadas modalidades como: gratificação em 
dispensa de um dia de trabalho: garantia de outros beneficios, tais 
como descontos em exame de laboratório ou em assistência médica, 
hospitalar ou farmacêutica; prêmios, sorteios, liberação de multas ou 
de impostos, concessão de medalhas, etc. 

O doador exigido ou solicitado é o que concorda em doar o seu 
sangue em beneficio pessoal, ou de um parente ou amigo, subordina
do a determinadas condições. 

A discriminação que vimos de fazer dos vários tipos de doa
dores, leva a compreender a razão por que os especialistas na matéria 
evitam o emprego dos termos "voluntário" ou "profissional". 

Em geral se usa chamar de voluntário, o doador não gratificado 
em dinheiro, o que representa uma interpretação equívoca. Primei
ramente, o termo "voluntário", aplicado aos doadores não gratifica
dos em dinh!=iro, não fossem voluntários; quando se sabe que, em 
verdade, ninguém é obrigado a doar o seu sangue e, que, logicamen
te, o fazem espontaneamente. 

Em verdade, boa parte dos doadores chamados impropriamente 
de "voluntários", são até certo ponto, muito menos espontâneos do 
que os doadores gratificados, por isso que só concordam em fazer a 
doação do sangue sob coação afetiva de um amigo ou parente, que se 
vê na contingência de atender às exigências dos hospitais, pois, como 
é sabido, a maioria dos nosocõmios públicos exige a doação de san
gue, para que seja assegurado o direito de visitas ao paciente inter
nado, o q,ue vem possibilitar a manutenção de relativo estoque de 
sangue. Par outro lado, tachar de "profissional" um doador, pelo 
simpels fato de receber uma gratificação, mais do que exagero é uma 
descabida ofensa. 

O Sr. Fausto Castelo-Branco (ARENA - PI) - V. Ex• me 
permite um aparte? 

O SR. HEITOR DIAS (ARENA - BA) - Com muita honra, 
nobre Senador. 

O Sr. Fausto Castelo-Branco (ARENA - PI) - O assunto que 
V. Ex• traz hoje à tribuna é dos mais importantes e tem sido prati
camente negligenciado, em várias oportunidades, por vã rios M inis
tros de Estado. Acredito que o Ministro Almeida Machado inten
cionadamente esteja imbuído do melhor sentido de regularizàr essa 
situação dramática em que o Brasil vive, em relação à doação de 
sangue, quanto aos doadores. Defendo, de princípio, as medidas a 
serem tomadas por S. Ex•, mas é preciso muita cautela em relação a 
elas para que não venham em detrimento dos atuais bancos de 
sangue, que existem. O que não compreendemos, e ê o motivo pelo 
qual nos propomos a interferir no brilhante discurso de V. Ex•,. é 
que haja uma diferença muito grande entre aquilo que recebe o 
doador voluntário - o espontâneo - e o que o banco de sangue 
cobra para o benefício ao doente. Por que essa disparidade de preço, 
perguntaria a V. Ex•? Deixo essa questi\o em aberto, certo de que 
essa providência dos 600 bancos de sangue que o Ministro da Saúde 
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se propõe criar, no Brasil, seja realmente uma medida relevante c de 
efeito positivo para o nosso País. 

O SR. HEITOR DIAS (ARENA - BA) - Agradeço o aparte 
de V. Ex•, não só porque focaliza muito bem o assunto como, tam
bém, por ser V. Ex• médico, profissional conhecidamente dedicado 
ao estudo dessa matéria, e que tem por isso mesmo conhecimento de 
causa, para opinar. 

Mas V. Ex• verá, no decorrer do meu pronunciamento, que me 
refiro, com louvor, à intenção do Ministro da Saúde, como já tive 
oportunidade de enfatizar no começo do meu discurso. Verá V. Ex• 
que eu procuro enfocar o problema sob outro aspecto do que está 
sendo tratado, de um modo geral, pela imprensa leiga. 

. Continuando, Sr. Presidente: 
Razão, portanto, ao nosso ver, assiste à Sociedade Brasileira de 

Hematologia e Hemotcrapia, que conta com a solidariedade de 
várias organizações nacionais de coleta de sangue no País, de fazer o 
seu reparo à decisão atribuída ao Sr. Ministro da Saúde, de acabar 
com os bancos de sangue particulares. 

Toda iniciativa governamental que vise ao aperfeiçoamento de 
tais serviços, à vigorosa fiscalização de suas atividadcs, só pode mere
cer elogio e acolhida pronta de todas as pessoas responsáveis. Mas 
pretender nivelar pela mesma medida os que têm procedimento 
correto e os que fraudam e exploram, é querer corrigir uin erro 
praticando uma injustiça. 

Pretende o ilustre Sr. Ministro da Saúde, segundo se depreende 
do noticiário divulgado pela imprensa, a construção de grandes 
centros hemoter~picos, com capacidade para atender a uma popu-. 
lação de três milhões de habitantes que seria abastecida por postos 
de coletas periféricos. 

Segundo, ainda, o mesmo noticiário, cuja redação tem a carac
terística de oficial, São Paulo teria de imediato três centros, 
enquanto se espera, - está assim redigida a notícia publicada pelo 
Jornal do Brasil de 5 do corrente- que haja dificuldade para sua ins
talação em outras cidades, como, por exemplo, Rio de Janeiro. 

O assunto merece, portanto, respigado. 
Primeiramente, enquanto São Paulo .estaria aparelhando-se 

para tão importante mister, que providências se adotariam em 
relação ao resto do País, em decorrência da anunciada decisão de se 
fecharem os 700 bancos de sangue existentes no território nacional? 

Secundariamente, cabe a indagação: de que processos se valeria 
o Ministério para abastecer os tais centros hemoterápicos da quanti
dade de sangue necessária à demanda dos vários serviços h~?spita
lares? A que espécie de doadores haveria de recorrer? 

Segundo elemeqkls fornecidos pela Sociedade Brasileira de He
matologia e Hemotcrapia observa-se, no Brasil, no que tange à 
coleta de sangue, a seguinte estimativa: doadores gratificados: mais 
de 70%; doadores exigidos: 20 a 30%; e doadores-altruístas: menos de 
5%. 

Por esse quadro verifica-se que se os tais grandes centros, proje
tados pelo Ministério da Saúde, estão decididos a fazer estoque de 
sangue capaz - como se anuncia - de atender a 3 milhões de 
pessoas, não poderá valer-se apenas de doadores altruístas, cujo per
;Çcntual é bem reduzido cm todo o País, cm comparação com os "gra
'tir~eadorcs" c "exigidos". 

Se assim é, estará a mcd1da governamental incidindo ria mesma 
falha que teria inspirado a sua iniciativa. Observe-se que, 
compreendendo essa terrível realidade brasileira, o então Presidente 
Eurico Gaspar Outra, jâ nos idos de 1950, sancionou a Lei votada 
pelo Congresso Nacional de n' 1.075, de 27 de março daquele ano, 
criando prerrogativas em favor do funcionário público civil ou servi
dor de autarquia que se dispusesse a fazer doação voluntária de 
sangue a Banco de Sangue mantido por organismo de serviço estatal 
ou paraestatal. 

Os termos da referida Lei encerram explícita confissão da 
insignificância do número dos chamados doadores voluntários. 
Como frisamos, anteriormente, este problema é mundial. De acordo 
com informes de fontes especializadas, apenas na França, na Suíça, 
na Holancl.a ·e na J;>inamárca, o número de doadores altru'ístas ou 

benevolentes é bastante para manter o estoque dos serviços de 
hemoterapia, enquanto nos demais países é necessária ou, mais, 
precisamente, indispensável, a colaboração dos doadores gratifica
I d06. Que o problema é grave, ninguém desconhece. 

O Sr. Fausto Castelo-Branco (ARENA - PI) - Permite-me 
V. Ex• outra interferência? (Assentimento do orador.) - Sei que o 
assunto é da mais alta importância, mas as medidas que o Sr. Minis
tro da Saúde pretender tomar têm que ser paulatinamente, a longo 
prazo. E .ele se propôs, a meu ver - c pelas declarações que eu tive 
oportunidade de ler- a fazê-las de imediato. Agora mesmo, no Rio 
de Janeiro, se reorganiza o Instituto Criminalista como Banco de 
doadores de córnea, de hipófise e de outras vísceras, com um 
sistema, e com um período de elucidação para quem quiser fazê-lo . 
Nós sabemos que o Exército Brasileiro fornece sangue cm épocas 
devidas, numa campanha da semana de doadores de sangue e é 
provável que o sentido desse ato ministerial se esteja baseando nessa 
semana, nesse estímulo à própria população, para que possa doar 
sem os famigeradas bancos de sangue que tomam dinheiro e cobram, 
às vezes, mais do que as próprias casas de saúde. 

O SR. HEITOR DIAS (ARENA- BA)- V. Ex• que me 
honra, ainda uma vez, com o seu aparte, verá que, desejando ser' 
objetivo, não deixei de abordar os aspectos a que V. Ex• se referiu 
no seu aparte. Solicito, pois, a sua atenção para o desenrolar do meu 
pronunciamento. Repito: Que o problema é grave, -ninguém 
desconhece. O que está em jogo é, com o devido respeito, o. desacerto 
da medida que se pretenderia a dotar. A própria nota, segundo faz 
crer, inspirada em informações oficiais, salienta que, se houver um 
acidente que exija, de pronto, 500 litros de sangue para transfusão, 
não haveria no momento, no País, de imediato, nenhuma 
possibilidade de que esse sangue pudesse ser fornecido com rapidez ·e 
segurança. Esse quadro e suas implicações não passaram· despercebi
dos à acuidade do saudoso ex-Presidente Castello Branco que, por 
isso mesmo, criou a Comissão Nacional de Hemoterapia para 
assessorar o Ministério da Saúde na política de sangue, e de cuja cola
boração não deve prescindir o Sr. Ministro da Saúde. 

Não hã, é de se insistir, por parte da Sociedade Brasileira de 
Hematologia e Hemoterapia, conforme nota divulgada, oposição às 
medidas salutares que se venham a tomar no sentido do 
aprimoramento dos competentes serviços. O que teme, com razão, 
essa conceituada entidade é que se esteja dando um passo em favor 
da estatização de tais serviços com evidente prejuízo para as orga
nizações particulares. 

Hã, em relação ao Governo e às entidades ligadas a coleta de 
sangue, indiscutível ponto de convergência: defendem, ambos, a. 
doação altruísta de sangue feita por doadores chamados 
"voluntários", porque essa é a melhor maneira de reduzir os riscos 
de transfusão de sangue, além de proporcionar outras vantagens." 

O que se impõe, entretanto, para a consecução desse objetivo 
salutar é, antes de tudo, uma campanha educativa nos vários níveis 
da escala social, a começar pelos estabelecimentos de ensino c 
corporações militares, estimulando a conscientização do processo de 
doação, seja pelo seu aspecto de altruísmo, seja pela compenetração 
de que não há nenhum mal ou perigo decorrente da doação. 

Qaulquer meta neste setor há de, necessariamente, trilhar esse 
caminho, intimamente ligado à educação popular. Tomo 
conhecimento, em Salvador, quase diariamente, de apelos formula
dos através da televisão e do rádio, no sentido de que tal e qual hospi
tal ou maternidade está a necessitar, com urgência, de sangue desse 
ou daquele tipo. ~ que as organizações especializadas no gênero não 
dispÕem, em tais casos, dos meios de pronto atendimento. 

A COLSAN da Bahia, que, a exemplo de outras entidades 
nacionais mantenedoras de "bancos de sangue", está sob a responsa
bilidade de uma equipe competente e conceituada, conta com 
reduzido número de doadores altruístas, mantendo a maior parte do 
seu estoque por meio de doadores exigidos que doam para terem 
direito a visitas ao Hospital do Pronto-Socorro e, ainda, por 
intermédio de pessoas que, no momento da apresentação para o 
serviço militar, são encaminhadas para doação em decorrência do 
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convênio com as Forças Armadas, para classificação dos tipos 
sangilineos, e realização de exame sorológico dos jovens convocados. 

Cumpra o Ministério da SaÓde o seu árduo e nobre mister de se 
munir dos instrumentos legais que l~e facilitem e garantam o 
cumprimento de sua elevada missão. 

Mas, que se separe o joio·do trigo; que se respeite e prestigie o 
trabalho honesto dos que se dedicam, nobremente, ao exercício de 
sua profissão. Que se puna, rigorosamente, os que transgridem, os 
que fraudam, os que exploram. Mas também em homenagem à 
verdadeira justiça, que deve imperar, e ao superior interesse do povo 
que deve ser salvaguardado, não se faça da exceção a regra geral para 
as medidas coercitivas e desestimuladoras. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. HEITOR DIAS (ARENA - BA) - Ouço o aparte de 
V. Ex• 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB - RJ) - Quero 
congratular-me com V. Ex• pela invasão que V. Ex• está fazendo no 
campo da Medicina. Advogado brilhantíssimo que é, V. Ex• entrou 
no campo da Medicina e se porta como verdadeiro professor. Eu, 
modesto mêdico de bairros pobres do .Rio de Janeiro, entre eles o de 
São Cristóvão, onde fui eleito pelo! trabalhadores, em muitas 
legislaturas, se invadisse o campo que V. Ex• atua, que é o do Direi
to, não poderia, jamais, portar-me· com esse brilho. E digo mais: não 
são muitos· os médicos que fariam o que V .. Ex• faz: um belo e 
oportuno discurso em favor de um problema que está a exigir uma 
solução. Não sei até onde vai a intenção do Sr. Ministro. Tenho tam
bém receio da estatização. ~ verdade que no caso dos doadores nós 
temos os voluntários e gratuitos e temos os mercenários, como te
mos organizaçã'o que faz esse serviço por uma missão h umanitâria, 
como é o caso da Madame Osório, missionária que merece os nossos 
aplausos, merece menção honrosa, tal é a campanha que vem 
fazendo, hã muitos anos, em favor da doação de sangue, sobretudo 
recrutando doadores vo.Iuntârios de sangue. E o maior número de 
doadores vem das Forças Armadas. ~ verdade que também os 
particulares doam sangue: aqui mesmo no Senado, no Congresso, o 
ano passado, vários parlamentares ofereceram seu sangue em favor 
dessa instituição, inclusive o nosso Presidente. V. Ex• está certo: hã, 

. nesse elenco todo, um expediente criminoso que é a a'luisição de san
gue vendido e a exportação de sangue. Compra-sé o sangue por 
pouco dinheiro e vende-se muito caro; sobretudo em certos lugares, 
em certas cidades deste País, houve esse expediente criminoso. E 
V. Ex• fez uma observação muito séria, muito séria mesmo: se 
houver uma catástrofe muito grande e necessidade de 500 litros de 
sangue, não se saberá onde ir buscá-los. O que é preciso é um 
estoque, e uma grande arregimentação de doadores voluntários, 
como faz a Associação Brasileira de Doadores Voluntários de 
Sangue, esta chefiada pela Madame Osório, que tem sido, realmente, 
uma benemérita nessa campanha. E o Ministério, se quiser intervir, 
que venha tutelar, mas não estatizar, impedindo, assim, aquele 
comércio criminoso que adquire o sangue e exporta para o estrangei
ro. De modo que o discurso que V. Ex• está pronunciando é oportu
no. O problema é sério e merece a atenção desta Casa. Parabéns a 
V. Ex• 

O SR. HEITOR DIAS (ARENA - BA) - Agradeço o aparte 
de V. Ex•, altamente desvanecedor para mim, porque V. Ex•, além 
de um parlamentar de grande vivência no Congresso Brasileiro, é 
também um grande médico e conhecedor, portanto, desse problema. 
Vali-me, inegavelmente, de alguns subsídios. Li na imprensa o 
assunto ventilado; tomei conhecimento da nota publicada pelo 
Conselho Nacional de Hemoterapia e Hematologia. Faço questão de 
enfatizar que não tenho, sequer, mi minha família, ninguém ligado a 
serviço de sangue. A minha manifestação é, portanto, absolutamente 
espontânea, porque acompanho, há algum tempo, as discussões que 
têm sido travadas em torno do assunto que está a merecer meditação 
e estudo para uma solução à altura do problema. Estou com V. Ex•, 
como frisei anteriormente, quanto à necessidade de o Governo se 

aparelhar para punir os mercenários, para evitar que se faça o 
condenável comércio de sangue; por isso mesmo reitero o que afir
mei páginas atrás; que se punam rigorosamente os que fraudam, 
transgridem e exploram. 

Ti.ve oportunidade, por. outro lado, de referir-me à Comissão 
Nacional de Hemoterapia, que foi criada pelo saudoso ex-Presidente 
Castello Branco, para assessorar o Ministro da Saúde, e de cuja 
colaboração não deve S. Ex• prescindir para encontrar uma solução 
condizente com a realidade brasileira. 

O Sr. Fausto Castelo-Branco (ARENA - PI) - Senador, 
apenas uma intervenção, só para esclarecer. (Assentimento do 
orador). Justamente no governo Castello Branco, o Ministro 
Raimundo de Brito procurou organizar esse sistema de Banco de 
Sangue, sem dar este relevo de estatização, como disse V. Ex• O que 
o Ministro procurou fazer foi evitar e procurar, justamente, legalizar 
a situação dos Bancos de Sangue, prevenindo os que fraudavam e os 
que comercializavam o sangue. O que não é possível, Senador - e 
concordo em gênero, número e grau com V. Ex•, e também com o 
Senador Benjamim Farah, no belíssimo discurso que V. Ex• faz esta 
tarde, numa linda excursão pela Medicina, como Advogado 
brilhante que é - o que não é possível, repito, é que um voluntário 
dê o seu sangue, faça doação espontânea, que um outro o faça por 
CrS 70,00, e Úma Casa de Saúde, ou um Ba!1CO de Sangue ao qual a 
Casa de Saúde esteja ligada, receba 500g dé sangue no valor de CrS 
1.000,00 a CrS 1.500,00. ~ isto que está tornando o assunto debatido, 
mais ou menos em causa no Ministério da Saúde. E é esta a razão· de 
o Ministério estar tentando racionalizar o sistema de doadores de 
sangue. Como eu disse, isto só poderá ser feito a longo prazo, 
paulatinamente e não de imediato. Mais uma vez congratulo-me com 
V. Ex•, na qualidade de médico e de Presidente da Comissão de Saú
de, pelo excelente e brilhante discurso que faz nesta tarde. 

O SR. HEITOR DIAS (ARENA- BA)- Agradeço o aparte 
de V. Ex• e volto a insistir em que esse comércio de sangue é a exce
ção, não é a regra. As entidades, reconhecidamente responsáveis, 
não fazem o comércio de sangue. Como já tive oportunidade de 
frisar hã um ponto de convergência entre o Ministério da Saúde e os 
grandes centros de coleta de sangue que é, exatamente, o de interesse 
de aperfeiçoamento do serviço. Já insisti, e aqui renovo; o primeiro 
problema para se atingir esse objetivo hã de ser o da educação po
pular, fazendo sentir ao povo a vantagem e a necessidade desta cola
boração coletiva, sem o quê, de nada adiantarão as sanções, de nada 
valerá qualquer iniciativa governamental a esse respeito, porque não 
se chegará a uma solução compatível com a matéria. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. HEITOR DIAS (ARENA- BA)- Pois não. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - V. Ex• tocou, jus
tamente, no ponto que eu ia abordar o comércio. Esse comércio 
abominável é exceção, não é regra; a regra é a boa ação de graça, co
mo acontece com a Associação Brasileira dos Doadores Voluntários 
de Sangue. ~preciso que V. Ex• um dia compareça, por exemplo, ao 
lado do Pronto-Socorro do Rio de Janeiro. Lã é que funciona 
o Departamento. Queria que V. Ex• visse a afluência de populares, 
de membros das Forças Armadas, soldados do Exército, da 
Marinha, da Aeronáutica, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Mili
tar, estudantes universitários, povo em geral. ~ uma verdadeira festa, 
é uma convergência em que eles vão, gostosamente,' oferecer seu 
sangue. Então, é a prova evidente da bondade, do carinho, da afei
ção do povo brasileiro pelo seu semelhante que sofre. Isso é que nos 
faz acreditar no bem. Avalie V. Ex• que, há poucos dias, em São 
Paulo, um menino precisava fazer a extração de um rim. Havia, 
naturalmente, dificuldade para se encontrar um rim para o menino. 
O pai saiu daqui para doar-lhe o rim. Apareceram várias pessoas dis
postas a se submeterem à intervenção cirúrgica para salvar a criança, 
o que só o pai podia fazer. Isso é a prova do coração generoso do 
nosso povo; isto faz acreditar na nossa gente. V. Ex• tocou num 
assu11t0 in.teressante. O Ministério deve intervir parq disciplinar, 
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para fiscalizar, para tutelar e para punir os infratores. Estou de 
acordo. V. Ex• está pronunciando um discurso certo e sobre um tema 
palpitante. 

O SR. HEITOR DIAS (ARENA - BA)- Muito obrigado a 
V. Ex• por mais essa colaboração. 

E, tanto a educação há de ser o grande caminho para se atingir· 
esse objetivo, é que volto a afirmar, que o número percentual de 
doadores voluntários de sangue, é pequeno, isto é menos de 5% 
enquanto que o dos gratificados atinge a 70%. 

Sr. Presidente, concluo o meu discurso. Que as entidades res· 
pensáveis pela soJução do problema se unam, porque umas. e outras' 
estão imbuídas dos mesmos propósitos e de iguais responsabilidades. 
Que os seus braços se estendam para o encontro de mãos, que cons·' 
troem e edificam, e não que se separem ou se distanciem num gesto 
de indiferença ou de incompreensão (Muito bem. Palmas). 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

José Esteves- Virgílio Távora- Jessé Freire- Domício Gon
dim - Mareeis Freire - Arnon de Mello - Augsto Franco - Dir
ceu Cardoso- Roberto Saturnino- Vasconcelos Torres- Nelson 
Carneiro- Orestes Quércia- Benedito Ferreira- Otair Becker. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Sobre a mesa, 
comunicações que serão lidas pelo Sr. J9.Secretário. 

São lidas as seguintes 

Do Líder da ARENA 
Ao Excelentíssimo Senhor 
Senador l\1agaJhães Pinto 
DD. Presidente do Senado Federal 

Senhor Presidente, 

Em 30 de setembro de 1976. 

Nos termos do § )9 do Art. 10 do Regimento Comuni do 
Congresso Nàcional, tenho a honra de comunicar a Vossa Excelên· 
cia, para os devidos fins, que esta Liderança deliberou propor a 
substituição do nobre Senhor Senador Virgílio Távora, pelo nobre. 
Senhor Senador Eurico Rezende, na Comissão· Mista do Congresso 
Nacional que dará parece~ sobre o texto do Decreto-Lei n9 1.476, de 
20 de agosto dé 1976, que "suspende, até o final do corrente exercício. 
a vigência das normas legais e regulamentares autorizadas de destina
ções especiais dos resultados atribuíveis à União nas empresas públi
caii e sociedades de economia mista federal". 

Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais 
alta estima e distinta consideração.- Petrônlo Portella, Líder. 

Do Líder da ARENA 
Ao Excelentíssimo Senhor 
Senador Magalhães Pinto 
DD. Presidente do Senado Federal 

Senhor Presidente, 

Em 30 de setembro de 1976. 

Nos termos do § )9 do art. 10 do Regimento Comum do· 
Congresso Nacional, tenho a honra de comunicar a Vossa Excelên· 
cia, para os devidos fins, que esta Liderança deliberou propor a 
substituição do nobre Senhor Senador José Lindoso, pelo nobre 
Senhor Senador Heitor Dias, na Comissão Mista do Congresso Na
cional que dará parecer sobre o texto do Decreto-Lei n9' 1.476, de 20 
de agosto de 1976, que "suspende, até'o final do corrente exercício a 
vigência das normas legais e regulamentares autorizativas de des
tinações especiais dos resultados atribuíveis à União nas empresas 
públicas e sociedades de economia mista federal". 

Aproveito !I' oportunidade pura renovar os protestos da mais 
alta estima e distinta consideração.- Petrônlo Portella, Líder. 

Do Líder da ARENA 
Ao Excelentíssimo Senhor 
Senador Magalhães Pinto 
DD. Presidente do Senado Federal 

Senhor Presidente, 

Em 30 de setembro ~e 1916 .• 

Nos termos do § 19 do Art. 10 do ~egimento Comum do 
Congresso Nacional,· tenho a honra de comunicar a Vo~sa Excelên· 
cia, para os devidos fins, que esta Liderança defiberou-propor a 
substituição do nobre Senhor Senador Renato Franco, pelo nobre 
Senhor Senador ·Eurico Rezende, na Comissão Mista do Congresso 
Nacional que dará parecer sobre o texto do Decreto-Lei n9 1.477, de 
26 de agosto de 1976, que "dispõe sobre correção monetária nos 
casos de liquidação extrajudicial ou falência das entidades que espe
cifica, e dá outras providências". 

Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais 
alta estima e distinta consideração.- Petrônlo Portella, Líder. 

Do Líder da ARENA 
Ao Excelentíssimo Senhor 
Senador Magalhães Pinto 
DD. Presidente do Senado Federal. 

Senhor Presidente 

Em 30 de setembro de 1976. 

Nos termos do§ .J9 do art. 10 do Regimento Comum do Con
gresso Nacional, tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência 
para os devidos fins, que esta Liderança deliberou propor a· subs: 
tituição do Nobre Senhor Senador Jessé Freire, pelo Nobre Senhor 
Senador Saldanha Derzi na Co~issão Mista do Congresso Nacional 
que dará parecer sobre o ~exto do Decreto-Lei n9 1.477, de 26 de 
agosto de 1976, que "dispõe sobre correção monetária nos casos de JI. 
quidação extrajudicial ou falência das entidades que especifica, e dá 
outras providências". 

Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais ai· 
ta estima e distinta consideração.- Petrônlo Portella, Líder. 

Do Líder da ARENA 
Em 30 de setembro de 1976. 

Ao Excelentíssimo Senhor 
Senador Magalhães Pinto 
DD. Presidente do Senado Federal. 

Senhor Presidente 

Nos termos do § 19 do art. 10 do Regimento Comum do 
Congresso Nacional, tenho a honra de comunicar a Vossa 
Excelência, para os devidos fins, que esta Liderança deliberr .. 
propor a substituição do Nobre Senhor Senador Ruy Santos. ,..elo 
Nobre Senhor Senador José Guiomard, na Comissão Mista do Con
gresso Nacional' que dará parecer sobre o texto do Decreto-Lei 
n9 1.476, de 20 de agosto de 1976, que "suspende, até o final do 
corrente exercício, a vigência das normas legais e regulamentares 
autorizativas de destinações especiais dos resultados atribuíveis à 
União nas empresas públicas e sociedades de economia mista 
federais". • 

Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais 
alta esthna e distinta consideração.- Petrônlo Portella, Líder. 

Do Líder da ARENA 
Ao Excelentíssimo Senhor 
Senador Magalhães Pinto 
DD. Presidente do Senado Federal. 

Senhor Presidente 

Em 30 de setembro de 1976. 

Nos termos do § 19 do art. 10 do Regimento Comum do 
Congresso NaCional, tenho a honra de comunicar a Vossa 

• 
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Excelência, para os devidos fins, que esta Liderança deliberou 
propor a substituição do Nobre Senhor Sent!dor Renato Franco, 
pelo Nobre Senhor Senador Fausto Castelo-Branco, na Comissão 
. Mista do Congresso Nacional que dará parecer sobre o texto do 
Decreto-Lei n9 1.476, de 20 de agosto de 1976, que "suspende, até o 
final do corrente exercício, a vigência· das normas legais e regula
mentares autorizativas de destinações especiais dos· resultados 
atribuív.eis à União nas empresas públicas e sociedades de economia 
mista federais". 

Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da maif 
alta estima e. distinta consideração.- Petrônlo Portella, Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Serão feitas as subs
tituições solicitadas. (Pausa.) 

Está finda a Hora do Expediente. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. !9-Secretário. 
É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N9 514, DE 1976 

Nos termos do art. 198, alínea d, do Regimento Interno, 
requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que a matéria constante 
do item n9 I seja submetida ao Plenário em último lugar. 

Sala das Sessões, em 30 de setembro de 1976. - Ruy Santos. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - De acordo com a 
decisão do Plenário, passa-se ao Item 2. 

Votação, em turno único, da Emenda da Câmara ao 
Projeto de Lei do Senado n9 20, de 1973, do Senhor Senador 
Nelson Carneiro (n9 1.493-B/73, na Câmara dos Deputados), 
que revoga os arts. 39 e 49 do Decreto-Lei n9 389, de 26 éle 
dezembro de 1968, que "dispõe sobre a verificação judicial de 
insalubridade e periculosidade, e dá outras providências, 
tendo 

PARECERES CONTRÁRIOS, sob n9s 555 e 556, de 
1974 e441, de 1976, das Comissões: 

-de Constituição e Justiça; 
- de Legislação Social; e 
-de Finanças (Audiência solicitada em Plenário). 

Em votação a emenda. 
Os Srs. Senadores que a aprovam . queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) Rejeitada. 
Rejeitada a emenda, o projeto vai à sanção, nos termos da 

redação final apresentada pela Comissão de Redação do Senado, em 
seu Parecer n9 375, de 1973, feita a devida comunicação à Câmara 
dos Deputados. 

É a seguinte a emenda rejeitada: 

EMENDA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 
AO PROJETO DE LEI DO SENADO 

N9 20, de 1973 
(N9l,493-B/73, na Câmara) 

Revoga, os arts. 39 e 49 do Decreto-Lei n9 389, de 26 de 
dezembro de 1968, que dispõe sobre a verificação judicial de 
Insalubridade e perlculosldade, e dá outras providências. 

Dê·se a seguinte'redação ao art. J9: 
Art. J9 É revogado o art. 39 do Decreto-Lei n9 389, de 26 de 

dezembro de 1968, que "dispõe sobre a verificação judicial de 
insalubridade e periculosidade, e dá outras providências". 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Item 3: 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 458, de 
1976. do Senhor Senador Lourival Baptista, solicitando a 

transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso 
proferido pelo Ministro Azeredo da Silveira, em Tóquio, no 
dia 16 de setembro de 1976 . 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecei 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. Será feita a transcrição solicitada. 

É O SEGUINTE O DISCURSO DO SR. MINISTRO 
AZEREDO DA SILVEIRA: 

"A instalação da Reunião Consultiva Ministerial Brasil-Japão 
é um ato que se conve~te da maior relavância no contexto da históri
ca visita do Presidente brasileiro ao Japão. 

Ela reflete, antes de tudo, o reconhecimento, por parte de nosso~ 
governos, do nível de importância a que chegaram hoje as relações 
entre.,o Brasil e o Japão. De um lado, a crescente projeção de ambos 
os países no cenário mundial e, de outro, o peso cada vez mais desta
cado de nosso relacionamento bilateral, levaram ao estabelecimento 
de uma moldura institucional compatível com essa realidade. Ao 
mesmo tempo, através deste novo mecanismo, intenta-se ampliar o 
alcance do diálogo nipo-brasileiro, de modo a proporcionar uma 
perspectiva mais abrangente da evolução dos nossos interesses mú
tuos. Se, como executores políticos, devemos velar pela harmoniza
ção de nossas preocupações presentes, como planejadores não pode
mos descuidar daqueles objetivos que transcendem o horizoRte 
temporal imediato, para se inserir numa perspectiva de longo prazo. 

Neste último quartel do século XX, torna-se cada vez mais 
necessário um descortino acurado do que nos reserva o ano 2 000. Os 
especialistas prevêem que, na sua trajetória para o século XXI, o 
mundo irá se deparar com graves problemas econômico-sociais que, 
dada a interdependência que caracteriza a sociedade internacional, 
demandará um esforço coletivo de solucionamento. Caberá, então, 
optar entre as vias da confrontação e da cooperação. 

O Japão e o Brasil constituem, a esse respeito, um exemplo notá· 
vel da segunda alternativa. Apesar da diversidade histórico-cultural e 
do distanciamento geográfico, desfrutamos de um clima excepcional
mente favorável em nosso relacionamento bilateral. Esta tradição de 
convivência pode ser considerada exemplar. Diria que hã poucos 
casos semelhantes na comunidade internacional. Entre nossos povos, 
o diálogo é fâcil e mutuamente enriquecedor. Graças a isso, nas pou
cas décadas de nossa história comum, foi possível construir - com 
invejável solidez- as bases de uma cooperação que é das mais frutí· 
feras no presente e das mais promissoras para o futuro. 

Insisto no fato de que esse encontro de interesses nacionais não 
é fruto de mero acaso. É o resultado consciente da convergência de 
nossa atuação externa e da complementaridade de nossas estruturas 
internas. 

Na atuação externa, encontramos identidade de aspirações em 
prol de um desenvolvimento pacífico e construtivo das relações entl'e 
os povos; orientamo-nos para um comportamento pragmático ante 
as mutações constantes da realidade internacional; e buscamos sem
pre uma coerência ética na defesa de nossos interesses nacionais. 

O pacifismo, erigido em norma constitucional em ambos os paí
ses, espelha a disposição de se alcançar um entendimento ecuménico 
através do diãlogo sem preconceito entre as nações. 

O pragmatismo, por sua vez, reflete a capacidade de adaptação 
de nossos povos, que se mostram sempre abertos à compreensão da 
realidade externa, sem se deixar imobilizar por construções aprio
rísticas. A história recente do Japão bem ilustra a liberação de forças 
criativas e empreendedoras que tal comportamento enseja. A feliz 
comunhão dos ensinamentos ocidentais e valores orientais no univer
so cultural japonês concorrem para a projeção desta nação na linha 
de frente do mundo contemporâneo.· Nada mais natural que isso 
resultasse numa afinidade de atitudes com o Brasil, que, nesse senti· 
do, também se tem beneficiado de um entrecruzamento de culturas. 

Cabe agora, dentro da coerência i:tica que informa nossas atua
ções externas, tomarmos as oportunidades e responsabilidades que 
essa convergência nos apresenta para direcionar conjuntamente nos-
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sos interesses nacionais em favor de uma nova ordem mais cqUtativa 
para todos os povos. Nesse sentido, podemos e devemos ser otimis
tas e ambiciosos, porque o momento histórioco exige lucidez e cora
gem. 

No âmbito do relacionamento direto entre o Brasil e o Japão, as 
condicionantes não são menos auspiciosas. A ausência de pontos de 
fricção política entre os dois governos - de resto, tradicional -
constitui um fator de predisposição altamente favorável a um enten
dimento harmonioso. A isso, acresça-se o patrimônio inestimável 
que constitui a convivência fraternal de imigrantes japoneses e seus 
decendcntcs brasileiros no meio nacional. 

A complcmentariedade de interesses no campo econômico vem 
dar maior expressão a todo esse quadro, já moldado e preparado por 
tantos fatores positivos. Nossa missão agora é trabalhar no sentido 
de fazer frutificar essa cooperação, a partir de uma ação concertada 
que atenda às expectativas de ambos os povos nas suas aspirações de 
progresso cconômico social. 

O presente mecanismo de consultas foi previsto na declaração 
conjunta firmada entre nossos governos em 1974. Entrementes, o 
Brasil estabeleceu compromissos semelhantes com os Estados Uni
dos da América, o Reino Unido, a França e a Itália, os quais estão 
funcionando dentro de sua finalidade precípua de sintonização dos 
amplos interesses bilaterais e multilaterais respectivos. O Brasil espe-· 
ra que, também com o Japão, essas consultas possam atingir uma 
expressão operacional consentânea com as nossas realidades e poten
cialidades mútuas. Só assim nossos governos estarão correspon
dendo às reais expectativas de nossos povos. 

O diálogo pleno de Governo a Governo, dentro dessa moldura, 
permitirá um contato pessoal mais aprofundado entre os dirigentes 
dos dois países, revertendo em beneficio da confiança c estabilidade 
de nossas relações. Ademais, o intercâmbio de experiência estimula
rá o surgimento de soluções originais c criativas nos mais diversos 
sctorcs, proporcionando um valioso cabedal para uma maior 
compreensão dos valores e interesses recíprocos. 

O importante é que estas reuniões possam vir a se tornar o foro 
para um encontro construtivo e franco de interesses nacionais, onde 
os problemas sejam analisados e equacionados a partir de uma 
perspectiva global das relações nipo-brasileiras e dentro da qual, a 
"vontade de decisão" encontre o seu peso específico. Nesse sentido, 
os resultados deste diálogo devem espalhar a maturidade política que 
o inspira. Não desejamos simples constatações declaratórias qe rela
ções especiais, mas uma prática de comunicação efetiva e 
operacional. 

A agenda desta primeira reunião ministerial concentra o seu 
ponto focal na cooperação econômica entre nossos países. Mas não 
devemos perder de vista o fato de que estamos investidos de um man 
dato de natureza mais ampla, com' bases eminentemente políticas. 

Partindo dessa premissa, convido os senhores a procederam à 
mais ampla c acurada discussão de todos os campos de interesse para 
o futuro das relações nipo-brasileiras, a fim de que se consolidem 
aqui os fundamentos para um diálogo permanente, sadio e equilibra
do. Não devemos ignorar as naturais dificuldades com que ainda nos 
defrontamos- elas são apenas a medida de nosso desafio. O Brasil,. 
c o Japão são países habituados a enferntar a vencer desafios, desde 
que estejam convencidos de dua validade. 

Estou perfeitamente seguro de que é o nosso caso, nesta hora e 
neste momento. Somos parceiros de uma cooperação que transcende 
os limites de nossos interesses bilaterais. Estamos dando à comunida
de internacional o exemplo de que entre países do Norte e do Sul, en
tre desenvolvidos e países em desenvolvimen'to, é possível e viável um 
entendimento harmonioso e mutuamente benéfico. 

~esta a verdadeira dimensão de nossa tarefa." 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 4: 

Votação, cm turno único, do Requerimento nv 475, de 
1976, do Senhor Senador Lourival Baptista, solicitando a 
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso 
proferido pelo Presidente Magalhães Pinto, na Associação 
Brasileira de Imprensa, no dia 17 de setembro de 1976. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. Será feita a transcrição solicitada. 

~O SEGUINTE O DISCURSO PROFERIDO PELO PRESI
DENTE MAGALHÃES PINTO: 

"Nesta saudação à Associação Brasileira de Imprensa, desejo 
ressaltar, de início, o alto significado deste ato que reafirma os 
vínculos entre Poder Legislativo c Imprensa, com os meus 
agradecimentos aos promotores deste renovado congraçamento. 

Jornalistas e parlamentares foram, desde os primórdios de nossa 
vida independente, alguns dos homens que mais alto sustentaram os 
ideais do bem público em nossa terra. Na impossibilidade de citar a 
todos, sentinelas da liberdade, como os queria e foi o lendário 
Cipriano Barata, sintetizo na própria ABI a nossa homenagem. Ela 
tem sido desde a fundação, defensora do que deve cumprir e ser a 
Imprensa brasileira. Em toda a nossa história, Parlamento c 
Imprensa passaram as mesmas vicissitudes e colheram as mesmas 
glórias: castigados nos casos da democracia e' respeitados c 

·impulsionadores de ideais nos seus melhores momentos. 

1:: possível haver imprensa sem parlamento, nunca, porém, a 
imprensa como a entendemos. 

A iniciativa que teve a ABI de comemorar o sesquicentenário do 
Poder Legislativo em nosso País, testemunhando o importante traba
lho cívico que a cobertura das atividadcs parlamentares registrá, por 

. si mesma define a íntima responsabilidade que nos une, jornalistas c 
congressistas . 

Creio que o Legislativo tem feito por merecer a honra desta 
sessão c desde plenário. Antes mesmo da existência do Parlamento, 
de forma genuína, os primeiros deputados eleitos do Brasil já 
dignificavam o mandato, rompendo com a corte recolonizadora de 
Lisboa e proclamando os princípios que haveriam de nortear a 
própria Independência. 

Quer no Império, quer na República, tem sido o Congresso 
Nacional um espelho de nosso povo e a instituição através da qual 
grandes homens públicos souberam, em momentos dramáticos de 
nossa história, encontrar as fórmulas de transação que asseguraram 
ao País o trabalho pacífico e produtivo. E toda essa obra, às vezes 
apagada da memória nacional, realizou-a ombro a ombro com a 
Imprensa, sua grande companheira e fiscalizadora. 

Por isso mesmo, reservamos o lançamento do número 50 da 
Revista de Informações Legislativa, comemorativa do sesquicentená
rio, para esta oportunidade. 1:: da própria casJI dos jornalistas que 
lançamos, para o conhecimento do País, os substanciosos estudos 
sobre a vida parlamentar neste seus I 50 anos de existência. 

A autenticidade deste encontro, assinala-se ainda pela palavra 
do eminente Senador Danton Jobim, com a dupla vivência de ho
mem público - a do jornalista, que presidiu esta instituição, e a do 
congressista, revestido da autoridade do mandato popular. 

Os meus agradecimentos são para cada um dos associados da 
ABI, distinguindo, na pessoa de seu ilustre presidente - este 
extraordinário jornalista e homem de pensamento que é o meu ami
go Prudente de Morais Neto- meu sincero apoio à classe que o con
vocou, em reconhecimento à sua comprovada competência de 
defensor da liberdade de dizer e de mestre na maneira de aplicá-la. 

Na qualidade de presidente do Senado Federal, formulo votos 
pela constante presença da Imprensa livre na vida do País e renovo a 
minha convicção i:fe que o desejo e o necessário aperfeiçoamento das 
instituições democráticas será conquistado com o seu concurso diá
rio, pois é com ele que se escreve a história do Brasil". (AJB) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Item S. 

Discussão em primeiro turno, do Projet;o de Lei' do 
Senado nv 23, de 1975, do Senhor Senador Nelson Carneiro. 
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que altera a redação do art. 550 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, tendo 

PARECERES, sob n9s 504, 505 e 506, de 1976, das 
Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; 

de Legislação Social, favorável; e . 
-de Finanças, favorável. 

A discussão do presente projeto foi adiada, em virtude de re
querimento aprovado pelo Plenário, quando de sua inclusão na Or
dem do Dia da Sessão de 31 de agosto. 

O Regimento Interno, entretanto, no § 29 do art. 310, permite 
um segundo adiamento por prazo não superior a 30 dias. 

Com esse objetivo, foi encaminhado à Mesa requerimento que 
vai ser lido pelo Sr. 19-Secretário. 

t!lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N9 515, DE 1976 

Nos termos do art. 31 O, alínea "c'', do Regimento Interno, 
requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado n9 23, 
de 1975, a fim de ser feita na Sessão de 18 de outubro próximo. 

Sala das Sessões, 30 de setembro de 1976.- Saldanha Derzl. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - De acordo com a 
deliberação do Plenário, a matéria figurará na Ordem do Dia da 
Sessão de 28 de outubro. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)--:- Item 6. 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n9 256, de 1975, do Senhor Senador Nelson Car
neiro, que acrescenta parágrafo ao art. 132, da Consolidação 
das Leis do Trabalho (Decreto-Lei n9 5.452, de 19 de maio de 
1943), tendo 

PARECERES FAVORÃVEIS, sob n9s 496 e 497, de 
1976, das Comissões: 

A discussão do presente projeto foi adiada, em virtude de re· 
querimento aprovado pelo Plenário,. quando de sua inclusão na Or· 
dem do Dia da Sessão de 19 de setembro. 

O Regimento Interno, entretanto, no § 29 do art. 310, permite 
um segundo adiamento por prazo não superior a 30 dias. 

Com esse' objetivo, foi encaminhado à Mesa requerimento que 
vai ser lido pelo Sr. 19-Secretário. 

t!lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N9 516, DE 1976 

Nos termos do art. 310, alínea "c", do Regimento Interno, re· 
queiro adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado n9 256, 
de 1975, a fim de ser feita na Sessão de 28 de outubro próximo. 

Sala das Sessões, 30 de setembro de 1976.- Saldanha Derzi. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - De acordo com a 
deliberação do Plenário, a matéria figurará na Ordem do Dia da 
Sessão de 28 de outubro. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Item 7. 

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
jurldicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), 
do Projeto de Lei do Senado n9 129, de 1976, do Senhor 
Senador Franco Montoro, que concede aos representantes 
comerciais benefícios da Legislação Social, tendo 

PARECER, sob n9 521, de 1976, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade. 

A discussão do presente projeto foi adiada, em virtude de re
querimento aprovado pelo Plenário, quando de sua inclusão na Or
dem do Dia da Sessão de 19 de setembro. 

O Regimento Interno, entretanto, no§ 2Y do art. 310, permite 
um segundo adiamento por prazo não superior a 30 dias. 

Com esse objetivo, foi encaminhado à Mesa requerimento que 
via ser lido pelo Sr. 19- Secretário. 

t!lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N9 517, DE 1976 

Nos termos do art. 310, alínea "c", do Regimento Interno, re
queiro adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado n9 129, 
de 1976, a fim de ser feita na Sessão de 28 de outubro próximo. 

Sala das Sessões, 30 de setembro de 1976.- Saldanha Derzl. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- De acordo com a 
deliberação do Plenário, a matéria figurará na Ordem do Dia da 
Sessão de 28 de outubro. 

O SR. PRESIDENTE (Magálh~es ·Pinto)- Pàssa-se, agora, de 
acordo com requerimento al)teriOJ!!l~E~.ap~~yad~, ao Item I: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n9 57, de 1976 (n9 2.380-B/76, na origem}, de iniciativa do 
Senhor Presidente da República, que dispõe sobre medidas 
de prevenção e repressão ao tráfico ilícito e uso indevido de 
substâncias entorpecentes ou que deferminem dependências 
física ou psíquica, e dá outras providências, tendo 

PARECERES ORAIS das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, 19 pronunciamento: favorá

vel ao Projeto com as Emendas de n9s I a 3-CCJ; 
29 pronunciamento: contrário à Emenda de Plenário, 

oferecendo as Subemendas n9s 2 e 3 às Emendas n9s 2 e 3, 
anteriormente apresentadas; 

- de Saúde, 19 pronunciamento: favorável ao projeto e 
às Emendas da Comissão de Constituição e Justiça; 

29 pronunciamento: contrário à Emenda de Plenário e 
favorável às Subemendas da Comissão de Constituição e 
Justiça; e 

-de Finanças, 19 pronunciamento: favorável ao Projeto 
e às Emendas da Comissão de Constituição e Justiça; 

29 pronunciamento: favorável à Emenda de Plenário e às 
Subemendas da Comissão de Constituição e Justiça. 

'Erri votação o projeto, sem prejuízo das emendas, das subemen
das e do destaque requerido, lido na Sessão anterior. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Peço a palavra para 
encaminhar a votação, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Eurico Rezende, para encaminhar a votação. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES. Para encaminhar 
a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

No debate ontem travado nesta Casa, em torno da matéria em 
processo de votação, o ilustre Senador Franco Montoro levantou 
algumas objeções, incidindo estas, principalmente, sobre os arts. 12 e 
13 do projeto. 

O art. 12 reza, ln 'l'erbls: 
"Ari.li. O dependente de substância entorpecente ou 

que determine dependência física ou psíquica que tenha sido 
absolvido, ou que não esteja respondendo a inquérito ou pro
cesso por crime definido nesta lei, será encaminhado para tra
tamento nos estabelecimentos referidos no art. 99 pela autori
dade judiciária, policial ou administrativa, indepen
dentemente da medida de segurança eventualmente cabível." 

O nobre Líder da Minoria entende que é uma temeridade, no 
campo dos direitos humanos e da liberdade individual, cometer-se à 
autoridade policial e à autoridade administrativa a faculdade, a atri
buição, o poder de internar uma pessoa que essa autoridade julgue 
dependente, física ou psíquica, dll droga. 

Mas, Sr. Presidente, eu me 'permito algumas considerações rá
pidas, procurando delinear a filosofia do projeto. 

Duas são as finalidades e, ao mesmo tempo, as implicações na 
execução da lei. Num ângulo está o traficante. Para ele, o projeto 
prevê encarceramento rigoroso, cadeia; para o paciente, estabelece, 
invariavelmente, o tratamento, vale dizer, a internação hospitalar, 
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que se· encerrará no momento, em que a junta médica considerar o 
paciente inteiramente recuperado. . . 

Sr. Presidente, a observação c a exJlcriência revelam que é mut· 
to difícil o chefe de famílía tér' o controle sobre o seu ~cpcndcntc, 
sobre o filho viciado. ~ muito difícil, através do recurso da persua
são do aconselhamento, o pai conseguir a submissão do filho a um 
tra;aniento. A doença, por si só, estabelece, segundo dizem os enten
didos, um mecanismo de rebeldia. Então, a ciência médica c a ciência 
penal chegaram à conclusão - isso vem sendo objcto de congressos 
nacionais e internacionais - de que só através da coação do Estado 
é que.o jovem se submete ao tratamento. 

O Sr. Otto Lehmann (AREI"(A- SP)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Darei em se
guida, logo que complementar o meu pensamento. 

O projeto como que estabelece uma guerra, como que estabelece 
um cerco, como que mobiliza todos os recursos ·do Estado .para 
flagrar o viciado e conduzi-lo ao· necessário tratamento médico
hospitalar. 

Quanao o art. 12 dá à autoridade judiciária a capacidade, a com
petência para internar, a autoridade judicial tem diante de si um 
laudo médico; então, diante do laudo médico, interna o paciente. 
Mas, a ·autoridade administrativa também pode prestar esse serviço 
ao Estado, à sociedade e à mocidade, porque, realizado um concurso 
público, nomeado o concursado·, o cidadão só poderá assumir a fun
ção pública após subme~er-se ao exame médico. Ali, então, surge a 
oportunidade de o Estado, através da junta médica, constatar se ele é 
um viciado em droga. Então, diante desse laudo médico, cabe à res
pectiva junta, por imposição desse dispositivo de lei, internar o con
cursado; e quando o mesmo dispositivo de lei dá essa competência à 
autoridade policial é porque esta tem meios deflagrar o viciado. 

Admitamos um acidente de ·trânsito, cm que várias pessoas 
fiquem feridas; os acidentados são remetidos ao ·Instituto Médico 
Legal e lá, então, os médicos legistas têm oportunidade de verificar 
se além do traumatismo fisico, se além dos ferimentos, se além 
daqueles fatores que determinaram a providência do inquérito, o aci
dentado é portador de enfermidade decorrente do uso de drogas. 
Então, determina-se o internamento. Este é o objctivo do art. 12. 
Ampliam-se os recursos, multiplicam-se as oportunidades em favor 
da autoridade, para que se faça, realmente, essa desafiante política 
de combate ao tóxico c de recuperação do viciado. Ouço com 'prazer 
o nobre Senador Otto Lehmann. 

O Sr. Otto LebDIIDD (ARENA - SP) - Eu queria dizer que 
V. Ex• aborda com muita felicidade o problema. Realmente, ele é 
mundial. E V. Ex• diz bem que ele tem sido discutido em congressos; 
e mais do que isso, nobre Líder, tem sido uma constante na imprensa 
brasileira, pedindo-se, sobr«tudo para aqueles que são responsáveis 
pela distribuição de drogas, penas mais severas. O projeto veio aten
der a todos esses reclamos da Imprensa, dos congressos, dos espe
cialistas. Como V. Ex•, também faço advocacia criminal e pós 
sabemos que muitas vezes os pais· e responsáveis procuram as auto ri· 
dades e suplicam, pedem pelo amor de Deus: "Interrompa esse enca· 
minhamento do meu filho para o vício". Ao esperar um processo, 
com todos os seus recursos e prazos, às vezes eles vêm tarde. Então, 
isto é um benefício. Às vezes, é o próprio viciado quem pede para ser 
tr.atado, para que se consiga interromper aquele encaminhamento 
cada vez mais pernicioso. V. Ex• está colocando, como professor de 
Direito ·Penal, muito bem o problema, e por isso, quero me congra
tular com V. Ex• Muito obrigado. 

·O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - E devo dizçr a 
V. Ex• que, além de curioso de Direito, estou vivendo também as 
cvnoções de· pai. Conheço profundamente esse problema. A inefi
cácia, a incapacidade do pai para conduzir o filho a esse tratamento é 
uma evidência que ninguém pode contestar. 

O nobre Senador Franco Montoro reage e o faz com certa razão 
- não tiro a razão de S. Ex• pode existir uma autoridade policial 
atrabiliária que, sem ·mais nem menos, resolve internar, num esta bel e· 

cimento hospitalar, um paciente de drogas. Mas, isso pode se cons· 
tituir numa exceção; não será nunca freqUente. Não quero, absoluta
mente, tirar de todo a razão do receio do eminente Lfder da Minoria. 
O projeto deveria ter trazido, por exemplo, um dispositivo que de· 
terminasse: quando o internamento for determinado pela autoridade 
policial ou administrativa, esta fica na obrigação de, dentro de 24 
horas, remeter o laudo médico para o juiz. O que não pode é liberar 
o viciado para depois solicitar ao juiz a autorização para internar, 
porque aí o viciado passará a ser um foragido. De modo que há ne· 
ccssidade de um mecanismo disponível, de ação rápida, para o 
Estado. Em qualquer ponto -, num exame médico, para efeito de 
concurso, no Instituto Médico-Legal, constatou-se, flagrou-sc a pre
sença de um viciado, ele deve sair dali, imediatamente, para o intcr· 
namento médico-hospitalar. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Permite V. Ex•? 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Ouço V. Ex• 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Com esse procedimento 
- disse V. Ex•- de que a família não é suficiente; é claro que es
tamos de acordo; estamos legislando exatamente para aqueles casos 
em que a família, na sua função educacional, não conseguiu resolver, 
e se trata de um menor, ou de pessoa de uma idade ainda nãÇJ sufi
cientemente dilatada, de modo que a pessoa tenha, ainda, posição de 
dependente da família. Se a família não pode resolver, compreende
se que se entregue à Justiça, para que ela o faça. Mas, entregar à auto
ridade policial, ... 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- E ao médico. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- "À autoridade policial", 
diz alei. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Não, Ex• 
Quando a autoridade policial identificar um viciado, esta autoridade 
é obrigada a proceder ao internamento desse paciente. 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Permita-me que faça a 
leitura do artigo; ele é muito claro: 

"Art. 12. O dependente de substância entorpecente ou 
que determine dependência fisica ou psíquica que tenha sido 
absolvido, ou qu'e não esteja respondendo a inquérito ou pro
cesso por crime definido nesta lei, será encàminhado para tra
tamento nos estabelecimentos referidos no art. 99 pela autori
dade judiciária, policial ou administrativa, independente
mente da medida de segurança eventualmente cabível." 

É a autoridade que encaminha; autoridade policial, 
independentemente da intervenção judicial. E aqui está, 
precisamente, o abuso denunciado não por mim. Fui, insisto, apenas 
o intérprete daquilo que representou a esta Casa o instituto de Direi
to Penal mais autorizado no Brasil, que é o Instituto Brasileiro de 
Ciências Penais. Ele diz expressamente: 

"Destaca-se entre os pontos negativos do projeto a 
possibilidade de que um simples estado de dependência, sem 
que haja crime ou infração, determine a aplicação de medidas 
que podem chegar à internação sem a anuência do 
interessado ou do seu responsável, além de não contar com a 
perícia médica oficial. O que levou - acrescento - o 
Professor Miguel Reale Júnior a equiparar as penalidades 
aplicadas aos dissidentes soviéticos". 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Mas há a 
perícia médica. E essa questão de dissidentes soviéticos é um exagero. 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Veja V, Ex• que a 
conclusão e a aplicação são do Instituto. Exagero do Instituto 
Brasileiro de Ciências Penais e do Professor Miguel Reale Júnior. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Mas aqui há o 
laudo, 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Não hã laudo. 
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O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Eu citei, Ex•, o 
caso do concursado. 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - O caso citado por 
V. Ex•, sim. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Trata-se de 
laudo oficial; de uma junta. · 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - O artigo não fala em 
concursado. V. Ex• pegou um exemplo bom, mas uns pegaram um 
exemplo mau. A polícia não dâ só exemplos bons; em Mato Grosso 
fabricaram um exemplo. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Um exemplo magnífico 
de seqUestro e assassinato bárbaro de um homem, feito por homens 
da polícia. São esses os elementos humanos com que se conta. 
V. Ex• vai dar a homens dessa polícia o poder de internar qualquer 
pessoa, independentemente da ordem judicial. Quem protesta não 
sou eu, honiem de oposição, eu também protesto, ma.s no caso estou· 
sendo apenas um intérprete do Instituto Brasileiro de Ciências 
Penais, que é a entidade brasileira mais idônea para falar sobre a 
matéria. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Mais idônea, 
não, Ex•, é uma sociedade idônea. 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP)- Aponte outra mais do 
que ela em Direito Penal. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Mais idônea 
não, Ex• Eu, por exemplo, tenho uma universidade e outros têm 
faculdades, aí, que são tão idôneas quanto essa entidade que tem 
sido um realejo da parte de V. Ex•, desde ontem aqui, como se não 
existisse outra organização idônea neste País. 

O Sr. Franco Mimtoro (MDB - SP) - Hã uma diferença: a 
universidade de V. Ex• é de toda idoneidade, e não faço diferença 
entre a idoneidade dessa entidade em relação à sua universidade ou 
outras faculdades brasileiras, quanto à idoneidade. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Nós estuda
mos esse assunto lã, também. 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Acontece que essa 
entidade é especializada em Ciências Penais. ~ o Instituto Brasileiro 
de Ciências Penais, reunindo os maiores penalistas de todo o Brasil. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - O que faço 
restrições é quanto à expressão a mais idônea, que V. Ex• disse. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Em matéria de.Ciência~ 
Penais. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Não é a mais 
'idônea, Ex• Hã outras igualmente idôneas. 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP)- Peço a V. Ex• que me 
aponte outras; pode ser que exista alguma tão idônea quanto essa. 

O Sr. Otto Lehmann (ARENA - SP) - Existe também uma de 
Medicina Legal e Criminologia. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Esse é o Instituto Nacio
nal de São Paulo, integrado pelos maiores penalistas de todo o 
Brasil. Tem na sua presidência o Presidente da Comissão de Cons
tituição e Justiça do Senado- penalista também- Senador Accioly 
Filho. Mas, não vamos discutir o grau de idoneidade. Ela é, 
positivamente, de uma idoneidade inatacável, moral, técnica e 
científica. ~ ela que faz esta afirmação, e, portanto, sem nenhum 
carâter oposicionista, com a disposição de colaborar para o 
aperfeiçoamento do Instituto. 

, O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - V. Ex• permite um 
·'aparte? 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Ouço V. Ex• 

O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ)- V. Ex• falou, ainda hã 
pouco, que a autoridade policial, desde que identifique o drogado, 
encaminha-o para o internamento médico. V. Ex• sabe que venho 
de muitas legislaturas, e quando era Deputado saía sempre com o 
então Deputado Café Filho e um assistente do Correio da Manhi, 
visitando diversós departamentos, inclusive hospícios, prisões; 
enfim, vasculham!'s toda aquela ex-Capital da República, para tra
zer os informes à Câmara dos Deputados. E numa das visitas que fi. 
zemos a um hospício, eu e os Deputados Café Filho e Fernando 
Ferrari, juntamente com o Sr. Herâclio Salles, que era representante 
do Correio da Manhi e que, hoje, é Conselheiro do Tribunal de 
Contas, aqui em Brasília, vimos, por exemplo, coisas absurdas, tais 
como doentes jogados no cimento, despidos e sofrendo violências; 
vimos também ali, dentro do próprio reduto hospitalar, uma 
pequena tenda vendendo aguardente. E denunciamos tudo isso. 
Informo, então, a V. Ex•: nós temos deficiências de assistência médi
ca, sobretudo para esses casos. Quando visitamos alguns presídios, 
sobretudo em distritos, encontramos paciente embriagado, outro 
leproso, como também tuberculosos e psicopatas, e estavam todos 
juntos 'no mesmo compartimento, no mesmo cubículo, c uns agre
dindo os outros. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Permite 
V. Ex• uma interrupção? 

O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ)- Pois não! 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Mas, o 
Projeto de Lei prevê isso no art. 99. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ)- Perfeito! Mas se não te
mos nem assistência médica! 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- E o art. 99 diz: 

"As redes dos serviços de saúde dos Estados, Territórios 
e Distrito Fedet,al contarão, sempre que necessário e possível, 
com estabelecimentos próprios para tratamento dos 
dependentes de substâncias a que se refere a presente lei." 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP) - Mas isso não se resolve 
no projeto. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - Mas, então, até chegar 
essa preparação, nós vamos sobrecarregar a autoridade policial, 
dando-lhe uma atribuição muito além das suas possibilidades. ~ 
preferível, então, que se encaminhe ao Judiciário. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Senador 
Benjamim Farah, no tempo do Dr. Café Filho nós não estaríamos 
com essa preocupação tamanha com relação ao comércio, ao tráfego 
e ao uso de drogas. Naquela época não havia as proporções que exis
tem hoje. Era uma atividade escoteira, muito diluída, muito reserva· 
da. De modo que a invocação histórica feita por V. Ex• não vem ao 
caso. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ) -V. Ex• estâ equivoca
do. V. Ex• é professor, e sabe muito bem que isso vem de longa data. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Não, o proble
ma da droga surgiu, fundamentalmente, depois da Segunda Grande 
Guerra. 

O Sr. Bênjamlm Farah (MDB - RJ) - Não estou falando da 
droga daquele tempo, estou falando da miscelânea que se fazia, 
naquele tempo em relação a presos e doentes. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Se V. Ex• não 1 
estâ f.alando em droga e o assunto é droga, por que então aparteou? 

O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - Não é sobre a droga, 
naquele tempo. V. Ex• estâ querendo fazer é confusão, porque é um 
hâbil advogado, discutindo com um modesto médico do Rio de 
Janeiro. Eu trouxe o fato para mostrar que a assistência hospitalar 
sempre f~i deficiente, como també~ a polícia sempre lutou, com 
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dificuldade, para encaminhar esses detentos, misturando 
whcrculoso, leproso, embriagado, todos no mesmo cubículo. Nem 
era uma prisão, era um cubículo. E o que poderá fazer agora a 
polícia, se vamos dar mais essa obrigação? E para que ela faça o quê? 
Para levar a onde? O assunto, portanto, é pertinente. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Cabe a nós, 
através da lei, determinar o internamento. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - Então, que se 
encaminhe ao Judiciário. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Nós não po
demos, Ex•, pelo fato da deficiência da rede hospitalar, deixar de 
estabelecer a norma, deixar de elaborar a lei. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - Não se está pedindo 
para deixar de estabelecer, queremos que seja estabelecido cm termos 
jurídicos. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Sr. Presidente, 
então eu faria um apelo ao eminente Senador Franco Montoro, para 
aprovarmos o projeto de lei como redigido, e na sua execução serão 
examinadas as omissões, as demasias, os inconvenientes e, posterior
mente, retificados, mesmo porque sei - estou informado - que a 
Liderança da honrada Oposição se prepara para formular um proje
to da natureza desse que vamos votar. 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Permite V. Ex• um 
aparte? (Assentimento do orador.) Tem V. Ex• razão. O estudo que 
está sendo feito por esse instituto, que é especializado em ciências 
penais e de âmbito nacional, o estudo que estâ sendo preparado por. 
essa organização era destinado a servir de subsídio ao Senado, para 
um eventual substitutivo, para o aperfeiçoamento dessa lei. Parece
nos que não hâ nenhuma razão de urgência para que se vote, jâ, uma· 
lei mú para, depois, melhorá-la. Estamos evitando que se dê a, 
aprovação dessa lei com os defeitos que ela tem. Não negamos 
alguns aspectos positivos, mas ela inclui certos institutos novos •. co
mo este da internação compulsória de quem não praticou nenhum 
delito. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Vamos conver
sar com realismo. Sem uma ârea de prudente arbítrio não se resolve 
o problema de tóxicos. 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - ~ exatamente ai que 
está ... 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ,ES)- Esta é a ver
dade. Ou V. Ex• confia nas autoridades policiais e administrativas 
ou, então, nós ·não resolveremos jamais esse ergastulante, esse desa
fiante, esse trágico problema. E não venha V. Ex• me dizer que este 
assunto não é urgente; é urgentíssimo. 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Permite V. Ex• um 
aparte? (Assentimento do orador.) Urgência de 10 dias? Para não se 
permitir que os cientistas tragam esses dados? E quero acrescentar, 
permita-me V. Ex• 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Pergunto a 
V. Ex•, relativamente a esse instituto a que V. Ex• se refere: se este 
problema existe no Brasil desde a II Guerra Mundial, por que a 
idoneidade, a envergadura, o preparo, o talento desse instituto não 
elaborou esses subsídios até agora? Por quê? 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - Se existe desde a II 
Guerra Mundial então· existia, também, no tempo do Deputado Café 
Filho. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Por quê? 
Então, a opinião do instituto só vale para criar obstáculo à 
tramitação desta matéria? 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- V. Ex• estâ sofismando. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Não aceito. 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Não. O Instituto foi 
convocado agora, quando o projeto chegou ao Congresso. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Mas, o 
instituto deve ter sua atenção debruçada sobre os problemas do País; 
e já devia ter feito essa formulação há muito tempo. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- ~muito fácil ficar na 
posição de acusador. V. Ex• com mais razão, pois V. Ex• é 
legislador, é penalista e declara que conhece profundamente o 
problema. Então, mais do que o Instituto, caberia a V. Ex• ter 
tomado, então uma iniciativa neste sentido. O Instituto é um órgão 
de estudos, já deu muitas contribuições sobre o assunto. E agora traz 
uma. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) -Não, não 
conheço profundamente o problema. 

O Sr. Otto Lehmann (ARENA- SP)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Sr. Presidente, 
quanto ao art. 13, as objeções do eminente Senador Franco Montoro 
não são procedentes. 

Sobre o apenamento para o traficante, a lei estabelece de 5 a IS 
anos. E já que não hâ pena de morte para o traficante, Sr. Presidente, 
fiquemos pelo menos com o apenamento nesse limite, porque o ideal 
seria a pena de morte. Mas, já que a pena capital não existe para es
ses casos, fiquemos então nos limites entre 5 e I 5 anos. 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP)- V. Ex• me permite um 
aparte? 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Sr. Presidente, 
quero concluir dizendo que, mesmo havendo necessidade de se man
ter a previsão apenatória entre 5 e I 5 anos, a douta Comissão de 
Constituição e Justiça, atendendo às ponderações do eminente 
Senador Franco Montoro, reduziu o mínimo para 3 anos; isso no 
entendimento de que o juiz em certas situações, tendo que aplicar um 
mínimo de 5 anos de penalidade, ele prefere, conforme a dimensão 
do crime, a absolvição. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- V. Ex• dâ licença para 
um aparte? 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - De modo que 
o Sr. Senador Franco Montoro jâ foi atendido nas suas reivindica-, 
ções. ~preciso que S. Ex• transija também. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Senador Eurico Rezen
de, gostaria que V. Ex• me concedesse o aparte para declarar que, 
esta redução de 5 para 3 anos é um atendimento parcial e muito limi
tado da reivindicação que fizemos. Parece-nos que todo este artigo, 
ao fixar estas figuras: importar ou exportar, remeter, preparar, 
produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda ou oferecer, forne
cer ainda que gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer 
consigo, guardar, ministrar, e agora acrescentou-se prescrever, ou 
entregar, de qualquer forma, a consumo substância entorpecente ou, 
que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou 
em desacordo com determinação legal ou regulamentar, punir isto 
com pena mínima de reclusão de cinco anos?! Por exemplo, estou no 
meu automóvel, e se alguém me atira, dentro do veículo, um pacote, 
com maconha ou qualquer outro objeto eu o estarei transportando. 
Provado o fato, a pena será aplicada. O que se pretende são duas coi
sas: primeiro, que não se igualem as condições. ~ evidente que é da· 
maior gravidade importar, vender, oferecer. Esse é o traficante, e este 
deve ser punido e com pena forte. Mas, o simples fato de a pessoa tra· 
zer consigo, transportar ou mesmo prescrever - um médico que 
prescreve, por erro ou até por culpa - uma substância que contenha 
efeito entorp~c~nte, ela s~rá punida com a pena mínima: reclusão.· 
Veja V. Ex• Sabemos que não há cadeias suficientes para prender os 
jâ condenados. Em Silo Paulo hã 60 mil mandados de prisão, sem 
cumprimento por falta de lugar. E agora vamos aumentar a pena? 
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Sabe V. Ex•, como penalista, que é um retrocesso recorrer, assim 
abusivamente para a pena de prisão. Hã outras formas de punição, 
de educação. O problema apresenta outros aspectos ... 

O SR: EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Para o trafi·, 
cante, Ex•? 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP) -Para o traficante não., 
Aqui não se trata do traficante ... 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Mas é o trafi· 
cante. O art. 13 é só sobre o traficante. · · · ... 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Não. Ontem jã discuti·: 
mos sobre o assunto e ficou claro que não é. Eu pergunto a V. Ex•: O 
traficante pode prescrever? 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Hã as vãrias 
maneiras de trãfico, Ex• 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Mas prescrever não é 
traficar. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - O traficante 
pode ter um médico, pode haver até autoria, ele pode ter um médico, 
servindo a ele e o médico prescrever. 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Então, é por ser tra
ficante e não por ser médico. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Não, Ex•, é 
que causa o traficante. 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Mas é profundamente 
diferente. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto. Fazendo soar a cam
painha.) - Lembro ao nobre orador que o seu tempo jã estã por 
demais esgotado. 

O Sr. Otto Lehamann (ARENA- SP) - Permite V. Ex• um 
aparte? (Assentimento do orador~) Queria lembrar, sem desfazer o 
mérito desse instituto de São Paulo, que temos naquela Capital um 
Instituto de Medicina Legal e Criminologia do Professor Flamínio 
Fãvero que não se manifestou. No Instituto da Ordem dos Advo
gados, da Associação dos Advogados , que tem a sua secção de 
Direito Penal, também, não houve manifestação alguma: No Rio de 
Janeiro hã a Sociedade de Criminologia do Professor Roberto Lira; 
no Rio Grande do Sul hã uma Sociedade de Ciências Penais; hã ou
tra ainda em Recife. De forma que não é possível que uma Institui
ção responda por toda uma opinião pública do Direito Penal 
Brasileiro. 

(Trocam-se apartes simuliâneos. O Sr. Presidente faz soar a cam
painha.) 

O Sr. Otto Lehmann (ARENA - SP) -Quero terminar o meu 
aparte. Quanto a esse último argumento do Senador Franco Mon
toro, de que o médico que prescrevesse uma substância que contenha 
efeito entorpecente, até por culpa, seria condenado a 5 anos, basta 
que S. Ex• leia o art. 16, onde hã a prescrição culposa por pena de de
tenção. E, no art. 13, o Senador Franco Montoro deve lembrar que 
todo o crime ali é doloso, desde que haja ... 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- O artigo 13-
é doloso, aliâs, esse crime pode ser punível por dolo, dolo específico. 
A questão ... 

O Sr. Otto Lehmann (ARENA - SP) - "Trazer consigo 
dolosamente." 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Mas, Sr. 
Presidente, eu pediria desculpas a V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Pediria. a V. Ex• 
que terminasse' seu discurso. 

O SR. EURICO REZENDE (ARhNA- ES)- ... porque o 
·Sr. Senador Franco Montoro me entorpeceu bastante e eu extrapolei 
o tempo regimental. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Em votação 01 
projeto, sem prejuízo das emendas, subemendas e dos destaqueS! 
requeridos. 

O Sr. Petrônlo Portella (ARENA - PJ)- Sr. Presidente, peçot 
a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavrlll 
ao nobre Senador Petrônio Portella, para encaminhar a votação. 

O SR. PETRONIO PORTELLA (ARENA - PI. Para• 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
escusado serã manifestar o ponto de vista da Maioria relativo ao, 
projeto, eis que jã o fizemos na Sessão de ontem. 

Todavia, considerando o ponto mais frisado pelo Líder da 
Minoria e que diz respeito ao art. 12 e ao parãgrafo único do 
art. II, que a ele se refere, cabe-nos dizer, Sr. Presidente, que as 
medidas consagradas nos dispositivos citados jã estão definitiva-
mente estabelecidas no Capítulo II do Projeto. · 

Verificando ter sido este o ponto pelo qual mais se bateu o Líder 
da Minoria nesta Casa, e considerando que tanto o objetivo do Go
verno como o nosso é o de proteger os cidadãos, notadamente aque
les presos às malhas dos entorpecentes, somos favoráveis ao requeri· 
mento do Senador Franco Montoro, de destaque para o art. 12 e o 
parãgrafo único do art. II do Projeto. 

~o que nos cumpria dizer. (Muito bem!) 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Sr. Presidente, peço a 
palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Franco Montoro, para encaminhar a votação. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP. Para encaminhar a 
votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, desejo agradecer 
e cumprimentar a Liderança da Maioria pela elevada compreensão 
que demonstrou em relação à questão. 

Realmente, o art. 12 do projeto é o que estabelece essa 
internação compulsória que é, a nosso ver, o aspecto mais grave 
dentre aqueles apontados como violação das liberdades. 

S. E:ot•, com as razões que acaba de indicar e de outras que nos 
mencionou e que revelam as providências que S. Ex• tomou nesse 
sentido, demonstra a disposição da Maioria de dialogar e de 
aperfeiçoar os projetas de lei encaminhados a esta Casa. 

Quero dizer que votaremos favoravelmente ao projeto e às 
emendas com este destaque, com a redução da pena jã adotada pelo 
Relator, com a declaração de que receberemos a contribuição do 
Instituto Brasileiro de Ciências Penais, para um novo projeto 
aperfeiçoar as normas que s~rão baixadas com o diploma a ser 
aprovado hoje pelo Senado da República. 

Penso que o Senado e o País ganham com esta feliz decisão da 
Liderança da Maioria. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Em votação o 
projeto, sem prejuízo das emendas, das subemendas e do requerimen
to de destaque lido na Sessão anterior. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) Aprovado. 

I 

i 
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~ o seguinte o projeto aprovado, ressalvada a parte 
destacada: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N9 57, de 1976 

(N9 2.380-B/76, na Casa de origem) 
De iniciativa do Senhor Presidente da República 

Dispõe sobre medidas de prevenção e repressão ao tráfico 
ilícito e uso indevido de substâncias entorpecentes ou que deter· 
minem dependência física ou psíquica, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

CAPITULO I 
Da prevenção 

Art. )9 É dever de toda pessoa física ou jurídica colaborar na 
prevenção e repressão ao tráfico ilícito e uso indevido de substância 
entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica. 

Parágrafo único. As pessoas jurídicas que, quando solicitadas, 
não prestarem colaboração nos planos governamentais de prevenção 
e repressão ao tráfico ilícito c uso indevido de substância entorpecen
te ou que determine dependência física ou psíquica perderão, a juízo 
do órgão ou do poder competente, auxílios ou subvenções que ve
nham recebendo da União, dos Estados, do Distrito Federal, Ter
ritórios e Municípios, bem como de suas autarquias, empresas públi
cas, sociedades de economi~ mista c fundações. 

Art. 29 Ficam proibidos em todo o território brasileiro o 
plantio, a cultura, a colheita c a exploração, por particulares, de to
das as plantas das quais possa ser extraída substância entorpecente 
ou que determine dependência física ou psíquica. 

§ 19 As plantas dessa nátureza, nativas ou cultivadas, existen
tes no território nacional, serão destruídas pelas autoridades po
liciais, ressalvados os casos previstos no parágrafo seguinte. 

§ 29 A. cultura dessas plantas com fins terapêuticas ou científi
cos só será permitida mediante prévia autorização das autoridades 
competentes. 

§ 39 Para extrair, produzir, fabricar, transformar, preparar, 
possuir, importar, exportar, reexportar, remeter, transportar, expor, 
oferecer, vender, comprar, trocar, ceder ou adquirir para qualquer 
fim substância entorpecente ou que determine dependência física ou 
psíquica, ou matéria-prima destinada à sua preparação, é indispensá
vel licença da autoridade sanitária competente, observadas as demais 
exigências legais. 

§ 4~ Fica dispensada da exigência prevista no parágrafo 
anterior a aquisição de medicamentos mediante prescrição médica, 
de acordo com os preceitos legais ou regulamentares. 

Art. 3~ 1\s atividades de prevenção, fiscalização e repressão ao 
tráfico e uso de substâncias entorpecentes ou que determinem depen
dência tisica ou psíquica serãÕ integradas em um Sistema Nacional 
de Prevenção, Fiscalização e Repressão, constituído pelo conjunto 
de órgãos que exerçam essas atribuições no âmbito federal, estadual 
e municipal. 

Parágrafo único. O sistema de que trata este artigo será for
malmente estruturado por decreto do Poder Executivo, que disporá 
sobre os mecanismos de coordenação e controle globais de ativi
dades, e sobre os mecanismos de coordenação e controle incluídos 
especificamente nas áreas de atuação dos governos federal, estadual 
e municipal. 

Art. 4~ Os dirigentes de estabelecimentos de ensino ou hospi
talares, ou de entidades sociais, culturais, recreativas, esportivas ou 
beneficentes, adotarilo todas as medidas neccssârias à prevenção do 

tráfico ilícito c do uso indevido de substância entorpecente ou que 
determine dependência física ou psíquica, nos recintos ou imediações 
de suas atividades. 

Parágrafo único. A não observância do disposto neste artigo 
implicará na responsabilidade penaJ c administrativa dos referidos 
dirigentes. 

A rt. s~ Nos p'rogramas dos cursos de formação de professores 
serão incluídos ensinamentos referentes a substâncias entorpecentes 
ou que determinem dependência tisica ou psíquica, a fim de que pos
sam ser transmitidos c_óm observância dos seus princípios científicos. 

Parágrafo único. Dos programas das disciplinas da área de 
ciências naturais, integrantes dos currículos dos cursos de )9 grau, 
constarão obrigatoriamente pontos que tenham por objctivo o es
clarecimento sobre a natureza e efeitos das substâncias entorpecentes 
ou que determinem dependência física ou psíquica. 

Art. 69, Compete privativamente ao Ministério da Salidc, 
através de seus órgãos especializados, baixar instruções de carátcr 
geral ou especial sobre proibiÇão, limitação, fiscalização c controle 
da produção, do comércio e do uso de substâncias entorpecentes ou 
que determinem dependência física ou psíquica e de especialidades 
farmacêuticas que as contenham. 

. Par~grafo lini~o .• A competência fixada neste artigo, no que 
diz respeito à fiscahzaçao e ao controle, poderâ ser delegada a órgãos 
congéneres dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 

Art. 79 A União poderá celebrar convênios com os Estados vi
sando à prevenção e repressão do tráfico ilícito e do uso indevido de 
substância entorpecente ou que determine dependência física ou 
psíquica. 

CAPITULO 11 

Do tratamento e da recuperação 

Art. 89 Os dependentes de substâncias entorpecentes, ou que 
determinem dependência física ou psíctuica, ficarão sujeitos às me
didas previstas neste capítulo. 

Art. 99 As redes dos serviços de saúde dos Estados, Territórios 
e Distrito Federal contarão, sempre que ncccssãrio c possível, com 
estabelecimentos próprios para tratamento dos dependentes de 
substâncias a que se refere a presente lei. 

§ 19 Enquanto não se criarem os estabelecimentos referidos 
neste artigo, serão adaptadas, na rede já existente, unidades para 
aquela finalidade. 

§ 29 O Mini~ério da Previdência e Assistência Social providen
ciará no sentido de que as normas previstas neste artigo e seu§ 19 se
jam também observadas pela sua rede de serviços de saúde. 

Art. 10. O tratamento sob regime de internação hospiiall!r 
será obrigatório quando o quadro clínico do dependente ou a natu
reza de suas manifestações psicopatológicas as~im o exigirem. 

§ 19 Quando verificada a dcsnecessidade de internação, o 
dependente será submetido a tratamento em regime extra-hospitalar, 
com assistência do serviço social competente. 

§ 29 Os estabelecimentos hospitalares e clínicos, oficiais ou 
particulares, que receberem dependentes para tratamento, enca
minharão à repartição competente, até o dia 10 de cada mês, mapa 
estâtístico dos casos atendidos durante o mês anterior, com a iridi-
c~çào do código da doença, segun'do a classificação aprovada pela 
Organização Mundial de Saúde, dispensada a menção do nome do 
paciente. 

Art. 11. Ao dependente que, em razão da prãtica de qualquer 
infraçào penal, for imposta pena privativa de liberdade ou medida de 
segurança detentiva será dispensado tratamento cm ambulatório 
interno do sistema penitenciário onde estiver cumprindo a sanção 
respectiva. 

Parágrafo único, O réu qut, cumprida a sanção, não estiver re
cuperado da dependência, e Q condenado por crime de que se livre 
solto. ficarão sujeitos ao tratamento previsto no artigo seguinte. 
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Art. I 2. O dependente de substância entorpecente ou que 
d~termine dependência física ou psfquica que tenha sido absofvido, 
ou qu~ não esteja respondendo a inquérito ou processo por crime 
d~linido nesta lei, será encaminhado para tratamento nos estabeleci
mentos referidos no art. 99 pela autoridade judiciária, policial ou 
administrativa, independentemente da medida de segurança even
tualmente cabível. 

CAPITULO III 

Dos crimes e das penas 

Art. I 3. Importar ou exportar, remeter, preparar, produzir, 
fabricar, adquirir, vender, expor à venda ou oferecer, fornecer ainda 
que gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer consigo, 
guardar, ministrar ou entregar, de,qualquer forma, a consumo subs
tância ~ntorp~cente ou que determine dependência física ou psíquica, 
~~m autorização ou em desacordo com determinação legal ou regu
lamentar: 

Pena - Reclusão, de cinco a quinze anos, e pagamento d~ cin
qUenta a trezentos e sessenta dias-multa. 

§ J9 Nas mesmas penas incorre quem, indevidamente: 
I - importa ou exporta, remete, produz, fabrica, adquire, ven

de, expõe à venda ou oferece, fornece ainda· que gratúitamente, tem 
em dc;pósito,.transporta, traz consigo ou guarda matéria-prima des
tinada à preparação de substância entorpecente ou que determine 
d~pendência.física ou psíquica; 

II - semeia, cultiva ou faz a colheita de plantas destinadas à 
preparação de entorpecente ou de substância que determine dcpen· 
dência física ou psíquica. 

§ 29 ·!\ias mesmas penas incorre, ainda, quem: 
I - induz, instiga ou auxilia alguém a usar entorpecente ou 

substãncia que determine dependência física ou psíquica; 
II - utiliza local de que tem a propriedade, posse, administra

cão, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize. ain· 
da qu~ gratuitamente, para uso indevido ou tráfico ilícito de entorpe· 
cente ou de substância qtte determine dependência física ou psíquica. 

III- contribui de qualquer forma para incentivar ou difundir o 
uso indevido ou. o tráfico ilícito de substância entorpecente ou que 
determine dep~ndência física ou psíquica. 

Art. 14. Fabricar, adquirir, vender, fornecer ainda que gru· 
tuitament~. possuir ou guardar maquinismo, aparelho, instrumento 
ou qualqu~r objeto destinado à fabricação, preparação, produçiio ou 
transformação de substãncia entorpecente ou que determine depen· 
di:ncia tisica ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar: 

l'l·na- Reclusão, de três a dez anos, e pagamento de cinqUenta 
a trezentos e sessenta dias-multa. 

Art. I 5. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de 
pruticur, reitemdamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos 
;arts~ 13 ou 14 desta lei. 

Pena Reclusão, de três a dez anos, e pagamento de cinqUenta a 
trezentos e sessenta dias-multa. 

Art. 16. Prescrever ou ministmr culposamente, o médico. den
tistu. farmacêutico ou profissional de enfermagem substância entor· 
pecente ou que determine dependência física ou psíquica, em dose 
evidentemente maior que a necessária ou em desacordo com deter· 
minacào legal ou regulamentar: 

Pena Detenção, de seis meses a dois anos, e pagamento de trin· 
ta a cem dias-multu. 

Pariagrafo único - Se se verificar que a prática da ação descri
ta foi dolosa, a pena será de reclusão, de dois a cinco anos, além do 
pagamento de cinqUenta a trezentos e sessenta dias-multa. 

Art. 17. Adquirir, guardar ou trazer consigo, para uso próprio. 
substi'mcia entorpecente ou que determine dependência física ou psi· 
quica, sem autorizuçiio ou em desacordo com determinação lcgaluu 
regulamentar: 

Pena Detenção, de seis meses a dois anos. e pagamcntll de vinte 
e cinqUenta dias-multa. 

Art .. 1'8. Violar de qualquer forma o sigilo de que traw <l Ar I. '17 
desta lei: 

Pena Detenção, de dois ;a seis meses, ou pagamento de vinte a 
cinqUenta dias-multa, sem prejuízo das sanções administruiivas :1 
que estiver sujeito o infrator. 

Art. 19. As penas dos crimes definidos nesta lei serão aument:t· 
das de um a dois terços: 

I - no caso de tráfico com o exterior ou de extraterritorialida
de da lei penal: 

II - quando o agente tiver praticado o crime prevalecendo-se 
de função pública relacionada com a repressão à criminalidade ou 
quando, muito emb'óra não titular ~e função pública. tenha missão 
de guardu e vigilância; 

III -·se qualquer dos crimes definidos nesta lei decorrer de 
associação ou visar a menores de vinte e um anos ow a quem tdnha. 
por qualquer causa, diminuída ou suprimida a capacidade de dis
cernimento ou de autodeterminação; 

IV- se qualquer dos atos de preparação, execução ou conSJlma· 
çào ocorrer nas imediações ou no interior de estabelecimento de ensi
no ou hospitalar, de sedes de entidades estudantis, sociais, cu'lturais. 
recreativas, esportivas ou beneficentes, de locais de trabalho coleti· 
vo, de estabelecimentos penais, ou de recintos onde se realizc;m 
espetáculos ou diversões de qualquer natureza, sem prejuízo da int~r
dição do estabelecimento ou do local. 

Art. 20. 1:: isento de pena o agente que, em razão da dependên
cia, ou sob o efeito de substância entorpecente ou que determine 
dependência física ou psíquica proveniente de caso fortuito ou força 
maior era, ao tempo da ação ou da omissão. qualquer que tenha sido 
a infração penal praticada, mteiramentc incapáz de entender o cará
ter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendi
mento. 

Parágrafo único- A pena pode ser reduzida de um a dois ter
ços se, por qualquer das circunstâ11cias previstas neste artigo, o agen
te não possuía, ao tempo da ação ou da omissã,o, a plena capacidade 
de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo 
com esse entendimento. 

CAPITULO IV 
Do procedimento criminal 

Art. 21. O procedimento dos crimes definidos nesta LCi reger-se
á pelo disposto neste capítulo, aplicando-se subsidiariamentc o Códi
go de Processo Penal. 

Art. 22. Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade policial 
dela fará comunicação imediata ao juiz competente, remetendo-lhe 
juntamente uma cópia do auto lavrado e o respectivo autq nos cinco 
dias seguintes. 

§ f9 Nos casos em que não ocorrer prisão em flagrante, o prazo 
para remessa dos autos do inquérito ajuízo será de trinta dias. 

§ 29 Nas comarcas onde houver mais de uma vara competente, a 
remessa far-se-á na forma prevista na Lei de Organização Judiciária 
local. 

Art. 23. Recebidos os autos em juízo, será aberta vista ao Minis
tério Público para, no prazo de três dias, oferecer denúncia, arrolar 
testemunhas até o máximo de cinco e requerer as diligências que 
entender necessárias: 

§ f9 Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante c do 
oferecimento da denúncia, no que tange à materialidade do delito, 
bastará laudo de 'constatação da natureza da substância firmado por 
perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idónea escolhida de 
preferência entre as que tiverem habilitação técnica. 

§ 29 Quando o laudo a que se refere o parágrafo anterior for 
subscrito por perito oficial, não ficará este impedido de participar da 
elaboração do laudo definitivo. 

§ 39 Recebida a denúncia, o juiz, em vinte c quatro horas; or
denará a citação ou requisição do réu e designará dia e hora para o · 
interrogatório, que se realizará dentro dos cinco dias seguintes. 

§ 49 Se o réu não for encontrado nos endereços constantes dos 
autos, o juiz ordenarâ sua citação por edital, com prazo de cinco 

'I 
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dias, após o qual dccrctarâ sua revelia. Neste caso, os prazos corre
rão independentemente de intimação. 

§ 59 No interrogatório, o juiz indagará do réu sobre eventual 
dependência, advertindo-o das conseqUêpcias de suas declarações. 

§ 69 Interrogado o réu, será aberta vista à defesa para, no prazo 
de três dias, oferecer alegações preliminares, arrolar testemunhas até 
o máximo de cinco e requerer as diligências que entender necessárias. 
Havendo mais de um réu, o prazo será comum e correrá em cartório. 

Art. 24. Findo o prazo do § 69 do artigo anterior, o juiz proferi
rá despacho saneador, em quarenta e oito horas, no qual ordenará as 
diligências indispensáveis ao julgamento do feito e designará, para 
um dos oito dias seguintes, audiência de instrução e julgamento, 
notificando-se o réu e as testemunhas que nela devam prestar depoi
mento, intimando-se o defensor e o Ministério Público, bem como ci
entificando-se a autoridade policial e os órgãos dos quais dependa a 
remessa de peças ainda niio constantes dos autos. 

§ 19 Na hipótese de ter sido determinado exame de dependência, 
o prazo para a realizaçiio da audiência será de trinta dias. 

§ 29 Na audiência, após a inquirição das testemunhas, será dada 
a palavra, sucessivamente, ao órgão do Ministério Público e ao 
defensor do réu, pelo tempo de vinte minutos para cada um, 
prorrogável por mais dez. a critério do juiz que, em seguida, proferi· 
rá sentença. 

§ 39 Se o juiz não se sentir habilitado a julgar de imediato a cau
sa, ordenará que os autos lhe sejam conclusos para, no prazo de cin
co dias. proferir sentença. 

Art. 25. Nos casos em que. couber fiança, sendo o agente menor 
de vinte e um anos, a autoridade policial, verificando não ter o mes· 
mo condições de prestá-la, poderá determinar o seu recolhimento 
domiciliar na residência dos pais, parentes ou de pessoa idónea, que 
assinarão termo de responsabilidade. 

§ 19 O recolhimento domiciliar .será determinado sempre ad 
referendam do juiz competente que poderá mantê-lo ou revogá-lo, ou 
ainda conceder liberdade provisória. 

§ 29 Na hipótese de revogação de qualquer dos benefrcios previs
tos neste artigo o juiz mandará expedir mandado de prisão contra o 
indiciado ou réu, aplicando-se no que couber, o disposto no § 49 do 
Art. 23. 

Art. 26. A remessa dos autos de flagrante ou de inquérito u juí
zo far-se-ã sem prejuízo das diligências destinadas ao esclarecimento 
do fato, inclusive a elaboração do laudo de exume toxicológico e, se 
necessário, de dependência, que serão juntados ao processo :ué a 
audiência de instrução e julgament.o. 

Art. 27. Os registres, documentos ou peças de informação. hem 
como os autos de prisão em flagrante e os de inquérito policial par;1 a 
llpuraçào dos crimes definidos nesta Lei serão mantidos soh sigilo, 
ressalvadas, para efeito cxch1sivo de atuação profissional.. as 
prerrogativas do juiz, do Ministério Público. da 11utoridade polich1l e 
do advogado na forma da legislação especifica. 

Parágrafo único -Instaurada a ação penal, ficará a critério do 
juiz a manutençiio do sigilo a que se refere este artigo. 

Art. 28. O processo e o julgamento de crime de trúfico com o 
exterior caberão à justiça estadual com interveniênciu do Minisií:riu 
Público respectivo, se o lugar em que tiver sido praticado for municí
pio que não seja sede de vara da Justiça Federal, com recursu pura o 
Tribunal Federai de Recursos. . 

Art. 29. Nos caso~ de conexão e continência entre os crimes de
finidos nesta lei e outras infrações penais, o processo será o previsto 
para a infraçào mais ·grave, ressalvados os da competência do júri e 
das jurisdições especiais. 

Art. 30. Quando o.juiz absolver o agente reconhecendo, por for
ca de perícia oficial, qu~ ele, em razão de dependência era, ao tempo 
da açào ou da omi~silo, inteiramente incapaz de entender o caráter iii· 
dto do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, 
ordenará seja o mesmo submetido a trutumento médico. 

§ 19 Verificada u recuperação. será esta comunicada ao juil que, 
após comprovação por perícia oficial, e ouvido o Ministério Público, 
determinará o encerrl)1'ncnto do processo. 

~ 29 Não havendo peritos oficiais. os exames serão feitos por mé
dicos, nomeados pelo juil, que prestarão compromisso de bem e liel· 
mente desempenhar o encargo. 

~ 39 No caso de o agente frustrar. de algum modo, tratamento 
ambulutorial ou vir a ser novamente processado nas mesmas condi
çôes do caput deste artigo, o juiz poderá ·determinar que o tmta
menlo seja feito em regime de internação hospitalar. 

Art. 31. Nos casos em que couber fiança, deverá a autoridade, 
que a conceder ou negar. fundamentar a decisão. 

~ 19 O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conce
der, entre o mínimo de Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) e o .máxi
mo de CrS 5.000,00 (cinco mil cruzeiros). 

~ 29 Aos valores estabelecidos no parágrafo anterior, aplicar-se
á o coeliciente de atuali7.açào monetária referido no parágrafo único 
do A rt. 29 du Lei n9 6.205, de 29 de abril de 1975. 

Art. 32. No CliSLl de processo instaurado contra mais de um réu, 
se houver necessidade de realizllr-se exame de dependência, far-se-á 
suu separação no tocante ao réu a quem interesse o exame, processan
do-se: este em apartado. e fixando o juiz prazo até 30 dias para sua 
conclusiio. 

Art. 33. Para os réus condenados a pena de detenção, pela prúti
cu de crime previsto nesta Lei, o prazo para requerimento da 
re<~hiliwçilo será de dois anos. 

Arl. 34. Soh pena de responsabilidade penal e administrativa. 
os dirigentes, funcionários e empregados dos órgãos da administra
ção púhlicu di reta e autárquica. das empresas públicas, sociedades de 
economi<~ mista, ou fundações instituídas pelo poder público, ohser
Vtlriio absoluta precedência nos exames, perícias e na confecção e 
expedicao de. pecas, publicação de editais, bem 'como no atendimento 
de informações e esclarecimentos solicitados por autoridades judiciá
rias, policiais ou administrativas com o objetivo de instruir processos 
destinados à apuração de quaisquer crimes definidos nesta Lei. 

Art. 35. Os veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer ou
tros meios de transporte, assim como os maquinismos, utensílios, ins
trumentos e objetos de qualquer natureza utilizados para a prática 
dos crimes definidos nesta Lei, após a sua regular apreensão serão en
tregues à custódia da autoridade comJ'etente. 

§ 19 Havendo possibilidade ou necessidade da utilização dos 
bens mencionados neste artigo, para sua conservação, poderá a 
autoridade deles fazer uso. 

§ 29 Transitada em julgado sentença que declare a perda de qual· 
quer dos bens referidos, passarão eles à· propriedade do Estado. 

Art. 36. O réu condenado por infração dos Arts. 13 ou 14 desta 
Lei' não poderá apelar sem recolher-se à prisão. 

CAPITULO V 
Disposições Gerais 

Art. 37. Para os fins desta Lei, serão consideradas substâncias 
entorpecentes ou capazes de determinar dependência frsica ou psíqui
ca aquelas que assim forem especificadas em Lei ou relacio.nadas p~
lo Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia, do M1· 
nistério da Saúde. 

Parágrafo único- O Serviço Nacional de Fiscalização da Medi· 
cina e Farmácia dcvcrâ rever, sempre que as circunstâncias assim o 
exigirem, as relações a que se refere este artigo, para o fim de exclu
são ou inclusão de novas substâncias. 

Art. 38. Para efeito de caracterização dos crimes definidos nesta 
Lei a autoridade atenderâ à natureza e à quantidade da substância 
apr~endida, ao local e às condições cm qur: se desenvolveu a ação cri
minosa, às circunstâncias da prisão, bem como à conduta e aos ante· 
cedentes do agente. 

Parágrafo único- A autoridade deverá justificar, em despacho 
fundamentado, as razões que a levaram à classificação legal do fato, 
mencionando concretamente as circunstâncias referidas neste artigo, 
sem prejuízo de posterior alteração da classificação pelo Ministério 
Público ou pelo juiz. 

Art. 39. A pena de multa consiste no pngume.nto, uo Tesouro 
Nacional, de uma soma em dinheiro que é lixada em dias-multa. 
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~ 19 O montante do dia-multa será fixado segundo o prudente 
arbítrio do juiz, entre o mínimo de CrS 25,00 (vinte e cinco cruzeiros) 
c o níaximo de CrS 250,00 (duzentos e cinqUenta cruzeiros), 

§ 29 Aos valores estabelecidos no parágrafo anterior, aplicar-sc
ú o coeficiente de atualização monetária referido no parágrafo único 
do Art. 29 da Lei n9 6.205, de 29 de abril de 1975. 

~ 39 A pena· pecuniária terá como referência os valores do dia
multa que vigorarem à ~poca do fato. 

Art. 40. As autoridades sanitárias, pol.iciais e alfim!iegárias 
organizarão e manterão estatísticas, registras e demais informes 
inerentes às suas atividadés relacionadas com a prevenção e repres
são de que trata esta Lei, deles fazendo remessa ao órgão competente 
com as observações e sugestões que julgarem pertinentes à elabora
ção do relatório que será enviado anualmente ao Órgão Internacio
nal de Fiscalização de Entorpecentes. 

Art. 41. Todas as substânci'as entorpecentes ou que determinem 
dependência física ou psíquica, apreendidas por infração a qualquer 
dos dispositivos desta Lei, serão obrigatoriamente remetidas, após o 
trânsito em julgado da sentença, ao órgão competente do Ministério 
da Saúde ou congênere estadual, cabendo-lhes providenciar o seu re
gistro e decidir o seu destino. 

§ J9 Ficarão sob a guarda e responsabilidade das autoridades 
policiais, até o trânsito em julgado da sentença, as substâncias referi
das neste artigo. 

§ 29 Quando se tratar de plantação ou quantidade que torne difí
cil o transporte ou apreensão da substância na sua totalidade, a 
autoridade policial recolherá quantidade suficiente para exame peri
cial destruindo o restante, de tudo lavrando auto circunstanciado. 

Art. 42. As autoridades judiciárias, o Ministério Público c as 
autoridudes policiais poderão requisitar às autoridades sanitárias 
competentes, independentemente de qualquer procedimento judicial, 
a re;~lização de inspeções nas empresas industriais ou comerciais, nos 
estabdecimentos hospitalares, de pesquisa, ensino e congéneres, 
assim como nos serviços médicos que produzirem, venderem, 
comprarem. consumirem ou fornecerem substâncias entorpecentes 
ou que determinem dependência física ou psíquica, ou especialidades 
f:trmacêuticas que as contenham, sendo facultada a assistência da 
autoridade requisit:tnte. 

~ JY Nos casos de falência ou de liquidação judicial das empre
sas ou estabelecimentos referidos neste artigo, ou de qualquer outro 
em que existam tais produtos, cumpre ao juízo por onde correr o fei
to oliciar its autoridades sanitárias competentes, para que promo
vam, desde logo. as medidas necessárias ao recebimento, em depósi
to. das substãnci;~s arrecadadas. 

§ 29 As vendas em hasta pública de substâncias ou espccialid;t
des a que se refere este artigo serão realizadas com a presença de um 
representante da autoridade sanitária competente, só podendo 
participur da licitação pessoa física ou jurídica regularmente habilitu
da .. 

Art. 43. É passível de expulsão, na forma da legislação específi
ca. o estrangeiro que praticar qualquer dos crimes definidos nesta 
Lei, desde que cumprida a condenação imposta, salvo se ocorrer 
interess-e nacional que recomende sua expulsão imediata. 

Art. 44. OsTribun:tis de Justiça deverão, sempre que necessário 
e possível. observado o disposto no Art. 144, *59, da Constituição Fe
deral, instituir juízos especializados para o processo e julgamento 
dos crimes definidos nesta Lei. 

Art. 45. Nos setores de repressão a entorpecentes do Dep:trta
mento de Políci:t Federal. só poderão ter exercício policiais que pos
suam especialização adequada. 

P:tr:ígrufo único O Poder Executivo disciplinar{! a especializa
r,ão dos integrantes das Categori~ts Funcionais da Polícia Federal. pa
ra atendimento ao disposw neste artigo. 

Art. 46, O Poder Ext:cutivo regulamentar{! a presente lei dentro 
de st:ssenta dias. contados da sua publicaçi'to. 

Art. 47. Revogam-se as disposições em contrúrio. em especial o 
Art. 311 do Decreto-Lei n9 1.004, de 21 de outubro de 1969, com as 

altentções da Lei n9 6.016, de 31 de dezembro de 1973. eu Lei nv 
5.726. de 29 de outubro de 1971, com exccção do seu Art. 22. . . 

Art. 48. Esta Lei entrará em vigor 30 (trinta) dias após u sua 
publicacão. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Em votação o 
Requerimento nY 513, lido na Sessão anterior, de destaque, parare
jeição, do parágrafo único do art. II e do art. 12 do projeto. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sénta· 
dos. (Pausa.) 

Aprovado. 

Aprovado o requerimento, ficam rejeitados, portanto, os 
dispositivos destacados, que serão eliminados do projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Em votação a 
Emenda n9 I, da Comissão de Constituição e Justiça. 

Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer senta
dos. (Pausa.) 

Aprovada. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Em votação as 
Subemendas da Comissão de Constituição e Justiça, oferecidas às 
Emendas n9s, 2 e 3. 

Os Srs. Senadores que as aprovam, queiram permanecer senta
dos. (Pausa.) 

Aprovadas. 

Aprovadas as subemendas, ficam prejudicadas as Emendas n9s, 
2 e3. · 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Em votação a 
Emenda n9 I, de plenário. 

Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer senta· 
dos. (Pausa.) 

Rejeitada. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Aprovado o proje
to, salvo o parágrafo único do art. li e o art. 12; a Emenda nY I· 
CCJ; e as subemendas às Emendas n9s, 2 e 3-CCJ, a matéria volta à 
Comissão de Redação. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Tendo em vista o 
disposto no parágrafo único do Art. 388 do Regimento Interno, e 
achando-se, sobre a mesa, a redação final das emendas do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara n9 57, de 1976, aprovado na Ordem do 
Dia de hoje, o Sr. Primeiro-Secretário procederá à sua leitura para 
imediata deliberação. 

É lido o seguinte 

PARECER N9 798, DE 1976 
Da Comissão de Redaçio 

Redação final das emendas do Senado ao Projeto de Lei 
da Câmara n9 57, de 1976 (n9 2.380-B/76, na Casa de orl· 
gem). 

Relator: Senador Otto Lehmann 

A Comissão apresenta a redação final das emendas do Senado 
ao Projeto de Lei da Câmara n9 57, de 1976 (n9 2.380-B/76, na Casa 
de origem), que dispõe sobre medidas de prevenção e repressão ao 
trúfego ilícito e uso indevido de substâncias entorpecentes ou que de· 
termint:m dependt:ncia física ou psíquica, e dá outras providências. 

Sulu dus Comissões, em 30 de setembro de 1976.- Danton Jo· 
bim, Presidente- Otto Lehmann, Relator- Dirceu Cardoso. 

l 
l 
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ANEXO AO PARECER N9 798, DE 1976 

Redaçio final das emendu do Senado ao Projeto de LeJ 
da CAmara n9 57, de 1976 (nt 2J80-B/76, na Casa de ori
gem). 

Emendant 1 
(Corresponde à Emenda n9 1-CCJ) 

Acrescente-se ao art. 49, entre as palavras "adotarão" e "todas", 
a seguinte expressão: 

"de comum acordo e sob a orientação técnica de autoridades 
especializadas". 

Emendan9 2 
(Destaque de Plenário) 

Suprima-se o parâgrafo (mico do art. 11 e o art. 12 do Projeto. 

Emendan9 3 
(Corresponde à subemenda à Emenda n9 2-CCJ) 

No art.l3: 
I - Inclua-se, entre as palavras "guardar" e "ministrar", a se

guinte expressão: 

"prescrev~r". 

II- Altere-se a pena prevista de "cinco a quinze anos", para de 
"três a quinze anos". 

Emendan94 
(Corresponde à subemenda à Emenda n9 3-CCJ) 

Suprima-se o parâgrafo único do art. 16. 

Emendan9 5 
(de Redação) 

Dê-se ao inciso III do art. 19 a seguinte redação: 

"Art. 19 ................................. ·. · · · · · · · 
III -se qualquer deles decorrer de associação ou visar a 

menores de 21 (vinte e um) anos ou. a quem tenha, por 
qualquer causa, diminuída ou suprimida a capacidade de 
discernimento ou de autodeterminação"; 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Em discussão a re· 
dação final. 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra para 
discuti-la, vou encerrar a discussão. (Pausa.) 

Estâ encerrada. 
Em votação a redação final. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Estâ aprovada. 
Aprovada, a matéria volta à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Hã oradores 
inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Virgllio Távora. (Pausa.) 
S. Ex• não estâ presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Agenor Maria. (Pausa.) 
S. Ex• não estli presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Benjamim Farah. 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB - RJ. Pronuncia o 
scguinie discurso.) · 

Sr. Presidente, ocupo a tribuna para fazer um registro: hoje é o 
Dia da Secretária. Nós sabemos a colaboração, a eficiência, o espf· 
rito de sacrifício, a dedicação, a lealdade que a secretâria presta em 
todos os seto.r,es das atividades humanas, não só nas funções pú· 
blicas, como também nas atividades comerciais, banclirias e· 

industriais; enfim, em toda a parte está a presença da secrctâria, mui· 
tas vezes evidenciando um sacritlcio enorme. 

Por isso, nesta hora, quero consignar aqui os nossos aplausos, o 
aplauso da minha Bancada, e creio que neste passo interpreto, tam· 
bém, o pensamento do Senado que sabe o esforço e a dedicação que 
essa criatura presta a todos aqueles que têm encargos e, por isso, ela 
não poderia ser esquecida nesta hora. 

Rendo minhas homenagens à secretâria, no dia em que se come·. 
mora a sua data máxima. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Leite Çha.ves. (Pausa.) 

S. Ex• não estâ presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Evelâsio Vieira. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Nos últimos anos o Governo Federal tem deixado em plano se· 
cundârio o mercado interno; partindo em busca do mercado externo 
para os nossos produtos manufaturados e semimanufaturados. 

Uma política ·que, no nosso entender, não tem sido correta. 
Todo o esforço no sentido de ampliação de nossas exportações foi, é 
e sempre serâ válido, merecedor de nosso aplauso, não o sendo ao 
relegar a um segundo plano o mercado interno. Os dois devem ser 
olhados e tratados com o mesmo interesse. As medidas, visando a 
ampliação da colocação dos nossos produtos, devem ser nas duas 
direções: dos mercados interno e externo. 

Para a ampliação das exportações de produtos manufaturados o 
Governo instituiu a política de incentivos fiscais, que se constituem 
em créditos tributários. 

Tais estímulos fiscais possibilitaram aos estabelecimentos 
industriais a promoção de uma polftica de exportação mais dinâmica 
e agressiva e, assim, a ampliação de seus parques industriais, a 
modernização de seus equipamentos produtivos, e também o 
aumento do mercado de trabalho, muito importante, no Brasil, pelo 
fato de, a cada ano, ser maior o número de jovens que atinge a idade 
de trabalho. 

Nesses aspectos, os resultados têm sido salutares. 
Entretanto, muitas indústrias que se lançaram às exportações 

estimuladas pelos créditos tributários estão ante um fato altamente 
inquietante: a acumuláção de crédito dos Impostos sobre Circulação 
de Mercadorias, decorrentes especialmente de suas exportações, que 
se avolumam gradativamentc, com tendência a persistir c a se agra
var cada vez mais. 

Esse fato estâ, evidentemente, contribuindo para uma descapita
lização das empresas, uma vez que o crédito do ICM, concedido 
como estímulo, é incluído no câlculo do preço de venda do produto 
exportado, para possibilitar condições de competição no mercado 
externo. 

O problema de acumulação de créditos tributários é enfrentado 
principalmente pelas indústrias · têxtil e madeireira, que tem 
expressão na nossa economia industrial. 

~ verdade que na legishição do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias, vigente em nosso Estado, são encontradas algumas 
modalidades de ressarcimento do crédito acumulado, que se deri· 
vam, cm parte, do Convênio firmado pelas Secretarias da Fazenda 
dos Estados c do Distrito Federal, em I 971, em Bras!lia. 

Tais modalidades de ressarcimento estão regulamentadas pelos 
Artigos 296 e 304 da Consolidação Tributâria, baixada coin o De· 
creto SEF -14-5·73fn9 205, que, em síntese, são: 

a) transferência de crédito acumulado. para outro estabeleci
mento da mesma empresa, situada dentro do Estado; 

b) transferência para estabelecimentos de terceiros, situados 
dentro do Estado, desde que sejam fornecedores de matérias-primas. 
material secundário e material de embalagem utilizado~ na fabrica· 
ção de produtos do estabelecimento transfercntc ou fornecedores de 
bens de capital destinados ao ativo fixo. Limita-se, todavia, a trans
ferência a 40% (quarenta por cento) do valor dos fornecimentos; 
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c) transferência de empresa interdependente, essa definida na 
Legislação Federal.(§ sv, do art. 23, do Decreto nv 70.162, de 18·2· 
72). 

A verdade é, entretanto, que tais modalidades de ressarcimento 
de crédito tem-se mostrado insuficientes para a eliminação completa 
dos valores acumulados. 

Justifica-se: 
Na primeira hipótese, raras são as Empresas industriais em 

Santa Catarina com mais de um estabelecimento. Lã, praticamente, 
não existem ainda os conglomerados. Reside aí a impossibílídade da 
aplicação dessa espécie de transferência. 

Já a transferência de crédito, limitada a 40% nos fornécimentos 
de matérias-primas, produtos intermediárí'os, ·material de embala 
gem e bens destinados ao atívo fixo, não é suficiente para diminuir a 
crescente acumulação de créditos, uma vez que, além da limitação do 
percentual de transferência, também está limitada às e!Ppresas forne
cedoras estabelecidas dentro do Estado, cuja par*ipiição em tais 
fornecimentos é percentualmente reduzida. As nossas indústrias 
têxteis compram o algodão e fios de algodão, assim como os pr(ldu
tos químicos de que necessitam, em outros Estados. E esses··pr'~du
tos são básicos e, portanto, de maior valor na sua produção. 

Em relação à terceira hipótese prevista na legislação é de re
gistrar que o número de empresas com relação de interdependência 
em nosso Estado é praticamente inexistente. 

Diante do exposto, nossas empresas estão encontrando outro 
fato de descapitalização, além da inflação galopante, do alto custo 
do dinheiro, do depósito compulsório para importações indispensá
veis à sua modernização, a fim de adquirirem maior produtividade e 
assim preços competitivos lá fora. 

As dificuldades crescentes com que se defrontam nossas 
empresas precisam ser superadas. Do contrário, diminuirão as ex
portações, ocorrerá a estagnação desse importante setor industrial e 
o desemprego. 

~preciso, com urgência, alternativas. 
Gostaríamos, aqui, de contar com a participação com as idéias 

mais lúcidas dos componentes desfa Casa, buscando soluções para o 
problema que, acreditamos, não sejam apenas de empresas têxteis 

. catarinenses, mas também de outros Estados. 
Sugerimos: 
a) Inclusão de Santa Catarina nos incentivos doados pelo De

creto-Lei nv .1.426, de 2-12-75 (Utílízação do Crédito Acumulado do 
ICM na dedução do IPI); 

b) Possibílídade de- creditar o ICM na conta do !PI nas 
empresas que comprovem tal necessidade; 

c) Estender por Protocolo ou Convênio, a possibílídade de 
transferência de crédito de ICM a outros estabelecimentos do mesmo 
Estado, sem necessidade de serem fornecedores de insumos ou 
estabelecimentos interdependentes. 

Adotadas essas medidas, estaria eliminada uma das graves 
dificuldades com que se defrontam as indústrias que se dedicam 
também às exportações. 

Aliás, pelo Decreto-Lei nv 1.426, artigo 2v, o Ministro da Fazen
da poderá estabelecer outras modalidades de aproveitamento, inclu
sive através de compensação ou ressarcimento, dos créditos do 
Imposto sobre Produtos Industrializados assegurados aos estabele
cimentos industriais, quando for impossível sua recuperação normal 
pela sistemática de dedução dei valor do Imposto devido nas opera
ções internas. 

O Governo Federal, quando estabeleceu esses incentivos fiscais 
no sentido de dar uma dimensão maior às exportações, principal
mente buscando uma diminuição no desnível da nossa Balança 
Comercial, encontrou reação em vários Estados brasileiros, que 
foram atingidos em sua economia, principalmente Estados pequenos 
do nosso País. E o Governo teve a sensibílídade de atender às difi
culdades de um elenco de Estados brasileiros: Hoje, Estados que 
poderíamos até reputar como de certa projeção econômica, acima do 
estágio de pequenos Estados brasileiros, como a Bahia, Pernambuco 
e vários outros, são beneficiados através do projeto de lei que hã 

pouco nos referimos, e pelo qual o Governo Federal faz o ressarci
mento através de deduções do !PJ. 

Ora, se o Governo Federal tem atendido empresas que fun
cionam em Estados poderosos em relação a Santa Catarina, como a 
Bahia, Pernambuco, deve, no nosso entendimento, atender também 
às empresas catarinenses do setor têxtil que estão sendo descapitaliza
, dos no seu capital de giro e que enfrentam, além dessa dificuldade, 
outras como as que já tivemos oportunidade de citar, como a obriga
'toriedade do depósito para a importação de máquinas, equipamen
tos e, principalmente, de peçàs de reposição, importação de matérias
primas indispensãveis ao funcionamento de empresas que sofre uma 
série de dificuldades, além de uma inflação jâ galopante. 

Assim entendemos que o Governo Federal, através do Ministé
rio da Fazenda, deve estender ao pequeno Estado de Santa Catarina, 
às suas indústrias têxteis os beneficies do decreto por nós menciona
do. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC)- Ouçci com prazer 
o nobre Senador Benjamim Farah. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - Quero dar a solidarie
dade do Estado do Rio de Janeiro a V. Ex• que tem sido, aqui, um 
incansado defensor dos problemas de Santa Catarina e dos proble
mas brasileiros, sobretudo no campo de Educação, Transporte, 
Indústria, Comércio, problemas econômicos em geral. Na hora em 
que V. Ex• está pleiteando, aqui, apoio para o seu Estado ser bene
ficiado pelo decreto a que V. Ex• se referiu, não pode deixar de mere
cer o apoio dos seus colegas, não só do Estado do Rio de Janeiro mas 
também dos demais Estados da Federação. Tive a satisfação de visi
tar Santa Catarina e vi o esforço daquele povo p~rticipando no 
progresso, no desenvolvimento desse País. Quando vem um digno 
representante como V. Ex• pedir apoio a todos nós, estamos solidã
rioscom V. Ex• 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC)- Sou muito agra
decido à solidariedade que o Rio de Janeiro, através de V. Ex•, pres
ta a Santa Catarina. Entendo que o Governo Federal, através do 
Ministério da Fazenda, deve também estender às empresas catarinen
ses os beneficies que vem concedendo às empresas localizadas em 
Estados economicamente muito superiores a Santa Catarina - já 
são onze os Estados brasileiros beneficiados- como é a Bahia e Per
nambuco. 

Se lá os Governos Estaduais não têm condições de atender as 
suas empresas, evidentemente, que o Estado de Santa Catarina está 
em condições inferiores ainda mais. 

O Sr. Eurico Rézende (ARENA- ES)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Ouço o Senador 
Eurico Rezende, que responde pela Liderança da Aliança Renovado
ra Nacional. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Devo dizer que essa 
matéria deveria ser remetida, em termos de resposta ou de providên
cia, à Vice-Liderança para assuntos econômico-financeiros, brilhan
temente exercida pelo eminente Senador Virgílio Távora, mesmo 
porque me faltam engenho e arte ... 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Não apoiado! 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- ... para enfrentar esse 
problema, que não é da minha especialidade, não tenho talento para 
enfocã-lo, nem aquela agradável voz baritônica do ilustre repre
sentante do Ceará. Mas, comprometo-me com V. Ex• levar o 
apanhamento taquigrãfico do seu pronunciamento ao eminente 
Ministro Mário Henrique Simonsen, pedindo para o assunto a sua 
prelúcida atenção. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Santa Catarina 
ficaria agradecido por esta ação de V. Ex• e, principalmente, porque 
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nada menos de 13 empresas do Espírito Santo já foram contempla· 
das com essa concessão do Governo Federal no montante de 31 mi· 
Jhões de cruzeiros. O Governo olhou com simpatia para o Espírito 
Santo, como tem olhado para os Estados do Norte e Nordeste. Espe
ramos que com a influência, o prestígio, a ação sempre produtiva de 
V .Ex•, Santa Catarina será também contemplada com os benefícios 
do Governo Federal, podendo assim ter, então, atenuadas e elimina· 
das, as dificuldades com que se defronta em face desse incentivo, des
se crédito acumulado que aumenta a cada dia, descapitalizando a 
empresa catarinense. 

O Sr. Mauro Benevldes (MDB - CE) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Ouço o nobre 
representante do Ceará cujo Estado já está sendo beneficiado pela 
lei, mas, em contrapartida, espero também o seu apoio às empresas 
do meu Estado. 

O Sr. Mauro Benevldes (MDB...,.. CE)- Não há dúvida, nobre . 
Senador Evelásio Vieira, de que a reivindicação exposta por V. Ex•, 
no seu oportuno e brilhante pronunciamento de hoje, teria que 
sensibilizar todos nós, embora sejamos representantes de outras re· 
giões, que não a sua. Entendendo justa a aspiração, não poderíamos 
nós, do Norte e Nordeste, opor embargos à postulação de V. Ex• diri· 
gida ao Ministério da Fazenda. Entretanto, cabe-me, neste instante, 
uma ressalva ao entendimento que V. Ex• tem dos benefícios concen
trados na Região Nordestina. Apenas, eu teria que lembrar a V. Ex• 
que recentemente a nossa Região foi atingida por uma medida 
governamental que já chegamos a comentar nesta Casa, reputando-a 
atentatória aos legítimos anseios desenvolvimentistas do Polígono 
das Sec~s. Como V. Ex• sabe, através do Decreto-Lei n9 1.478, o 
Governo reformulou a sistemãtica dos incentivos fiscais naqueles 
percentuais·referentes ao florestamento e ao reflorestamento. Che
guei mesmo, nobre Senador Evelásio Vieira, a fazer um pronun
ciamento, nesta Casa, como representante do N ardeste,· conclamen
do os representantes daquela área do Território brasileiro a reagir 
efetivamente, negaqdo apoio ao Decreto. Lei n9 1.478. E mais do que 
,isso: estranhei que o" Governo tivesse preferido legislar através de De
creto-Lei e não enviando ao Congresso Nacional, reunido e em plena 
fase de trabalho, uma mensagem modificando aqueles critérios de 
obtenção dos incentivos fiscais. Embora apoilindo a manifestação de 
V; Ex• em relação ào seu Estado, nessa aspiração que me parece jus
ta, senti-me no dever de fazer esta ressalva para mostrar que, se o 
Nordeste, realmente;tem sido atendido, vez por outra, ele sofre um 
impacto de inexplicável medida governamental, que jamais poderia 
se compatibilizar com o nosso anseio de desenvolvimento .. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Permite V. Ex• um 
aparte~ 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB ..,... SC) - Entendo, per· 
feitamente, a posição de V. Ex•· ~que, com a sua inteligência, expres· 
sa o seu apoio à nossa reivindicação em favor de empresas do Estado 
de Santa Catarina e, simultaneamente, volta a advertir, a lembrar, da 
necessidade do Governo Federal atender outras reivindicações do 
seu Estado do Nordeste, no sentido do seu maior desenvolvimento. 

Ouço,' novamente, com prazer, o Senador Eurico Rezende. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) -:- Senador Evelásio 
Vieira, V. Ex• parece que não compreendeu bem o aparte do 
eminente Senador Mauro Benevides. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Entendi. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Nós que somos da 
Região Sul, ou Centro-Sul, temos que nos unir porque há mouros na 
nossa Península Ibérica. Os representantes do Nordeste estão dese
josos de uma politica egoistica, no Congresso Nacional. Entendem 
esses nossos colegas que os incentivos. fiscais devam ser apenas para 
o Nordeste. Ainda há poucos dias, o ilustre Senador Marcos Freire 

reclamou do Governo Fc:deral aquela drenagem de incentivos. para 
florestamento, reflorestamento e de turismo que o Governo Federal 
diluiu por todo o País, tirando, naturalmente, uma fatia do bolo que, 
antes, era totalmente do Nordeste. Ora, o Sr. Senador Mauro Bene
vides há de compreender, o Governo Federal não existe só para o 
Nordeste, o Governo Federal tem que incentivar as atividades sócio· 
económicas por igual, em todos os cantos e recantos do Território 
Nacional. De modo que, se o Nordeste deseja a rejeição desse de
creto-lei, nós, inclusive V. Ex•, não podemos concordar, porque o 
que o Nordeste reivindica é incentivos fiscais só para aquela região. 
Nós não podemos concordar com isto. Pelo menos neste terreno, eu 
e V. Ex•, apesar das nossas siglas partidárias diferentes, devemos 
estar unidos. E não digo o Senador Marcos Freire, que, por ser um 
elemento radicalmente contra o Governo, não tem muito as suas rei
vindicações, às vezes predatórias, atendidas. Mas o Senador Mauro 
Benevides é um Senador, pela sua simpatia, de rara periculosidade. 
(Risos.) Porque é um representante dó povo que, pela persuasão, 
pelo seu espírito conservador e suasório é capaz de obter o aten· 
dimento daquela reivindicação egoística do Nordeste: o bolo de 
incentivos fiscais pertencer exclusivamente ao batizado e ao casa
mento do Nordeste. 

O Sr. Mauro'Benevld~ (MDB- CE)- V. Ex• permite que eu 
responda ao Senador Eurico Rezende, Senador Evelásio Vieira. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Antes de conce
der-lhe o aparte, nobre Senador Mauro Benevides, gostaria de fazer 
algumas colocações, inclusive, a defesa do colega Marcos Freire, que 
não é um homem radicalmente contra o Governo. ~ que ele, como 
intérprete daquele povo sofredor do Nordeste, sentindo as suas 
angústias, tem procurado, constantemente, com equilíbrio, com 
sensatez, com objetividade, criticar o Governo, buscando soluções 
para o Nordeste, a exemplo do que todos nós fazemos nesta Casa. 

Eu não tenho maiores amores pelos incentivos fiscais, porque 
acho que são medidas paliativas. Entendo que o Governo deve for
talecer a sua estrutura econômica. 

E, em relação ao Nordeste, nobre Senador Eurico Rezende, te
nho a impressão de que o Nordeste não é assim tão egoísta não, e nós 
saberemos defender os interesses. do Centro-Sul. Nós mesmos, de 
Santa Catarina, estamos drenando tecnologia e recursos para o Nor
deste. Uma empresa de Blumenau se ill'!plantou em Pernambuco e 
está agora desenvolvendo um projeto que vai a um volume de 800 
milhões de cruzeiros.,Esta empresa é o grupo HERING. Outra. 
empresa, a ARTEX, estã estudando a possibilidade de se instalar no 
Ceará para a colocação de uma indústria de fiação e confecções, 
além de uma agroindústria em estudo. ~ o interesse do Sul em contri
buir' para o desenvolvimento da área Nordestina. 

O Sr. Mauro Benevldes (MDB- CE) -·Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Com muito prazer. 

O Sr. Mauro Benevldes (MDB - CE) - Nobre Senador Eve
lásio Vieira, não há dúvida que o Senador Eurico Rezende é um no
tável exegeta de textos jurídicos. No entanto, S. Ex• não interpretou· 
corretamente o meu pensamento. O que pretendi dizer a V. Ex•, no 
instante em que apoiava a sua posição em defesa de Santa Catarina, 
foi mostra que, em relação ao Nordeste, o Governo havia adotado re
centemente uma medida, uma providência de natureza legal aten
tatória às legítimas aspirações desenvolvimentistas do Nordeste. Foi 
aí que, especificamente reportei-me ao Decreto-n9 1.478, que jâ havia 
sido objeto de apreciação, não apenas por parte do Senador Marcos 
Freire, mas tambêm por mim, com apoio de outros representantes da 
região nordestina. Aliâs, agora, o Centro de Estudos do N ardeste, 
do qual é Secretário-Geral o Dr .. Barreto Campelo, elaboro.u um 
trabalho interessante, com a indicação de todas aquelas deduções 
que se verificaram na sistemática de incentivos fiscais. Se o nobre 
Senador Eurico Rezende, Líder do Governo, com a percuciência que 
lhe 1: proverbial, se detivesse ·na apreciação desse trablj.]ho do Centro 
de Estudos do Nordeste, S. Ex•, sem dúvida alguma, c~egaria à cons-
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tataç~n de que longe estamos nós, nordestinos, de ser egoístas, como 
dle)!•)U, momentaneamente, a pensar S. Ex• 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- V. Ex• permite um aparte? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC)- Com muito pra· 
ter, Scnadnr Marcos Freire. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Ex•; quem não tiver uma 
vis~o c:1nlha dos problemas do Nordeste, talvez possa diferenÇar o 
que se trata de pcriculosidade ou de ação predatória por parte dos 
que rdvindicam cm favor de sua região. Agora mesmo o Senador 
Mauro Rencviclcs se referiu a um trabalho de CENOR, dirigido pelo 
cngcnhcirn Sebastião Barreto Campelo, técnico dos mais renomados 
c, para esclarecimento dos menos avisados, elemento ligado ao atual 
sistema político dominante no País. E as suas reivindicações coin'<i· 
dcm c.xat:nncnte com aquelas de que nós já nos fizemos portador 
nesta Casa. Niio se tnlla de ser ou não ser egoísta, apenas o meca
nismo dos incentivos fiscais, que recentemente veio a ser alterado por 
ato do Presidente da República; foi uma criação específica, para 
atcn,kr uma sitw1ç~o específica. A Região Nordestina, pela sua ex
tcns[lo territorial c por :1brigar cerca de um terço da população brasi
ldra. apresentava índices alarmantes de atraso, de subdesenvolvi· 
mento, caracterizando-se, mesmo, como uma das áreas mais subde· 
scnvolvidas em extensão territorial, no nosso continente. Por isso 
mesmo terminou sendo cl:1borada uma política de incentivos fiscais, 
fazendo com que recursos, decorrentes dos chamados artigos 34 e 18, 
viessem assegurar um processo acelerado de qesenvolvimento àquela 
regirlo e daí surgiram I 00% dos recursos encaminhados para o pro
cesso de industrializaciio do Nordeste. Pois bem, basta dizer que 
dcsses I 00% dos recursos, que eram destinados especificamente a 
esse fim. hoje, a SU DENE está reduzida a menos de 25%, porque 
furam se dando os desvios, foram se beneficiando, não apenas se
tores econõmicos vários, mas, inclusive, estendendo-se a outras áreas 
ricas do País. É contra essa situação, sem passionalismo, com 
isenção, que nos m:mifestmnos. Ela pode ser analisada, inclusive, por 
órgãos técnicos. como é o caso há pouco referido. O Nordeste, inde· 
pcndentcmente até de coloração partidária, tem que sustentar esta 
luta em J'avor. niio só da manutenção dos incentivos fiscais - por
tanto se l'ontrapondo ao último decreto-lei baixado pelo Presidente 
-- cumu pedir o retorno daquele incentivo, daquele mecanismo espe
dfico, ao seu c'pirito originário, por uma necessidade de sobrevi
l'~ncia da regiii•l. Evidentemente que outras regiões, outros setores 
m.:rcccm incentivos governamentais. Mas para resolver, enfrentar 
esses outros prohlcmas, tem que se pensar em outros mecanismos. O 
11ue não se pode é: desfalcar um mecanismo que foi criado com um 
lim específico c que, antes de atingir os objetivos para os quais foi 
criado, comece a ser deturpado, sabotado, esvaziado. Então, gos
tari:l aperws- sem nenhum intuito de polêmica e por uma questão 
de verdade histúric:1 c por respeito a esta Casa- situar a verdadeira 
posição, niio sumcntc minha, mas de todos os representantes do Nor
deste, até mesmo, independendo de posição partidária. Muito 
obrigado a V. Ex• 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Tenho acompa·. 
nhado, atentamente, neste período de um ano e oito meses, o tra
balho de V. ExY, assim como dos demais representantes do Nor
deste. Como homem do Sul, entendemos a colocação e a maneira, 
muitas vezes veemente, enérgica, na defesa dos interesses nordes· 
tinos. E o Brasil h:m que se preocupar com isso, porque é uma área 
que tem riquezas mllurais extraordinárias. Tem um potencial 
humano excdente, inclusive em termos de consumo, para atender o 
prôprio emprcsúrio do Centro-Sul do País. 

Entendemos perfeitamente o comportamento, a postura dos re· 
prcscntantcs do Nordeste, nesta Casa. 

Sr. Presidente c Srs. Senadores, registramos o fato, as dificul
dades com que se defrontam várias indústrias têxteis do meu Estado, 
Santa Catarina. Oferecemos algumas alternativas que podem e 
devem ser adotadas pelo Governo Federal, atravês do Ministério da 
Fazenda, c ficamos na expectativa de que nossas ponderações, o 
nosso :1rclo, vcnhum a ser atendidos, o mais breve possível, para eli· 

minar as dificuldades que aquelas empresas, do meu Estado, atra· 
vessam no mcmcnto. 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pala· 
vra ao nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Pronuncia o seguin· 
te discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. 
Senadores: 

Leio, nos jornais de hoje, a mensagem do Presidente da Rede 
Ferroviária Federal S.A., ao feliz transcurso do "Dia do 
Ferroviário", fazendo uma saudação àqueles integrantes desse 
poderoso organismo de transporte que tantos serviços têm prestado 
à comunidade brasileira. 

. A mensagem é assinada pelo Sr. Stanley Fortes Baptista, 
Presidente da Rede Ferroviária Federal S.A., e que, num dos seus tre· 
chos, estabelece: 

Assim, foi implantado, em maio deste ano, o Plano de 
·Classificação de Cargos, um passo decisivo para equacionar 
de vez os problemas crónicos que afligiam milhares de 
ferroviários brasileiros. Como decorrência, testes para o 
preenchimento das novas categorias do Plano foram realiza· 
dos, conseguindo 95% dos participantes aptidão para as 
novas funções. Já a partir de novembro, os empregados da 
RFFSA em todo o País passarão a receber os benefícios do 
Plano de Classificação de Cargos. As diferenças relativas aos 
meses de maio a outubro serão pagas a partir de dezembro. 

Aos 5% de empregados considerados inaptos, serão 
ministrados, imediatamente, cursos profissionalizantes, para 
que possam ser submetidos a novos testes,dentro de 90 dias. o • 

O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ)- V. Ex• me permite um 
aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois não. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ)- Vou ter que me retirar, 
porque tenho compromisso fora do Senado. Mas eu não poderia dei· 
xar de trazer a V. Ex•, o meu aplauso, pelo seu pronunciamento. 
Tenho uma grande simpatia pelos ferroviários, não só porque pes· 
soas da minha família, irmãos, foram ferroviários, como, também, lâ 
no Rio de Janeiro e aqui, no Senado, o problema dos ferroviários· 
sempre me preocupou. Fui autor daquele projeto que cria o "Dia dos 
Ferroviários". Fui sempre muito ligado a várias organizações 
ferroviárias, lutei por eles, luto e lutarei sempre, tais e tantos são os 
seus serviços em favor da comunicação, do transporte e do progresso 
deste País. A todos eles eu quero externar, por intermédio de V. Ex•, 
a minha mensagem de saudação, quando V. Ex•, com tanta Ol!o{Íuj. 
nidade, faz brilhante discurso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Agradeço o apar· 
te do ilustre Senador que tem, de fato, uma larga folha de serviços· 
prestada à classe dos ferroviários do País, como a outras categorias. 
V, Ex• tem sido um defensor intransigente das suas reivindicações. 

Mas, Sr. Presidente, o "Dia do Ferroviário" que hoje transcorre 
e que registra, de parte da Rede Ferroviária Federal, o desejo de que, 
daqui para frente, dentro do Plano de Classificação de Cargos esta
belecido em maio deste ano e em que milhares de servidores da Rede 
foram aproveitados e .serão melhorados, este dia deveria ser 
amplamente festejado por toda a classe, não fora a desclassificação e 
a inaptidão de uma grande parte de ferroviários. 

Sr. Presidente, segundo os órgãos do Ministério dos 
Transportes, o Plano de Enquadramento de Servidores, daquele 
Ministério, abarca 130.000 servidores da Rede Ferroviária Federal, 
do serviço de transporte da atividade portuária, em todo o Pais. 

O Plano de Classificação de Cargos, estabelecido em maio e que 
tinha prazos para prestação desses testes e o aproveitamento e a 
classificação dos funcionários habilitados, estão sendo aplicado com 
,certo atraso e até o Presidente da Rede, na sua mcns~gcm festiva de 
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hoje, estabelece que a partir de novembro serão enquadrados e 
alguns só receberão a partir de dezembro. 

O País, que teve no ferroviário - antes da fase da rodovia que 
os governos últimos implantaram e estimularam no Brasil; o Pais 
que recebeu dos ferroviários, em todos os Estados brasileiros, uma 
grande soma de serviços, porque foram eles, através das ferrovias 
nos nossos Estados, que transportaram o produto do nosso trabalho 
e de nossa riqueza. 

As ferrovias, que em todos os países do mundo - mais .ou 
menos em nível com o Brasil -transportam cerca de 70% das rique
zas nacionais; no Brasil as ferrovias baixaram a níveis a quase que 
desprezíveis, porque o Governo optou pela rodovia implantando-a à 
outrance, de qualquer maneira e tirando da ferrovia a oportunidade e 
a grandeza que ela desfrutou nos anos passados. 

Sou de um Estado, Sr. Presidente, onde o café e os produtos de 
nossa economia foram transportados por uma das estradas 
incorporadas à rede, que era a Leopoldina. 

Presto esta homenagem aos ferroviários que, naquela época, 
dedicaram ·serviços inestimáveis e incalculáveis à economia 
brasileira. Hoje, a estrada está abandonada e somente agora, nessa 
tentativa do Governo de revigorar nossas ferrovias, podemos 
vislumbrar, para um futuro próximo, a renovação das nossas linhas 
principais, depois que foram erradicados milhares de quilómetros de 
ferrovias e outros abandonados. Mas os traçados de retificação 
ainda não estão sendo atacados como esperávamos. 

Sr. Presidente, tenho aqui, em mãos, um apelo de ferroviários do 
meu Estado, abrangendo ferroviários de Vitória, de Cachoeiro do 
Itapemirim, de todas as cidades da rede no Espírito Santo; de 
Campos e de Barão de Mauá- é um trecho que toca de perto a nos· 
sa economia. Recebemos um apelo para que nos dirigíssemos ao Sr. 
Ministro do Transporte, e até ao Senhor Presidente da República e 
o presidente da rede, no sentido de que fossem aproveitados, 
melhorados, todos aqueles servidores. 

Sr. Presidente, é com certo contristamento que hoje 
frequentamos as estradas de ferro e vimos relegados a uma posição 
de abandono aqueles tristes e heróicos servidores do passado. 

Vejo, portanto, os ferroviários de Cachoeiro de Itapemirim, de 
Macaé, de Campos e de Barão de Mauã, como outros ferroviários 
talvez do País, com exceção de algumas estradas de ferro, como a 
Vale do Rio Doce, vencendo salários de necessidade, alguns até 
salário de fome, mas que representaram, no País, numa hora em que 
não havia rodovias, um papel impressionante e decisivo nos transpor· 
tes. das nossas riquezas e dos nossos produtos. 

O Sr. Evelásio Vieira (MDB- SC)- Permite V. Ex• um apar-
te? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois não. 

O Sr. Eveláslo Vieira (MDB- SC)- Senador Dirceu Cardoso, 
V. Ex• tem constantemente usado da tribuna para fazer magníficas 
abordagens de assuntos dos vários setores do Espírito Santo e tam
bém do Brasil. Faz agora o enfoque do ferroviário, das ferrovias. ~ 
de se lamentar mesmo que, no Brasil, nos últimos anos, tenhamos 
deixado de lado o transporte ferroviário e preferido o rodoviário, 
quando o seu custo é muito mais oneroso do que o ferroviário. Em 
Santa Catarina, aconteceu um paradoxo. Tínhamos a servir o Vale 
do Itajaí, fazendo conexão com o Porto de Itajai, a Estrada de Ferro 
Santa Catarina. Reivindicamos sua integração ao sistema nacional, 
uma ligação apenas de 50 km, sem serra. O Governo ao invés de aten
der a reivindicação catarinense, suspendeu o tráfego naquela ferro· 
via. E o Vale do Itajaí que não tem matérias-primas, que vai buscar 
em Sãq_.P.aulo, no Nordeste, principalmente o algodão, para suas in· 
dúsfriàs têxteis, tem que fazê-lo através do transporte de caminhões, 
encarecendo assim o custo do produto. Outras matérias-primas 
trazidas por rodovias : até sucata de Minas Gerais é transportada de 
caminhões para o Vale do Itajaí, para Santa Catarina.~ de se lamen
tar profundamente. Abandonaram nossas ferrovias, não se procurou 
modernizá-las, hoje estão obsoletas. Mas se preferiu construir a Peri
metral Norte, que liga o nada ao nada. Construíram-se outras 
rodovi\ls em áreas em _gue não existe praticamente nada a escoar. 

V. Ex• tem razão de sobra para suas criticas justas, no sentido da 
melhoria do ferroviário, da melhoria de nossas ferrovias. Só aí, 
buscando a melhoria dos transportes, poderemos melhorar a 
economia brasileira. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Agradeço o apar
te de V. Ex• Ele robustece nossa tese em favor da ferrovia. 

Sr. Presidente, como dissemos, no Brasil, a ferrovia transporta 
apenas 30% da circulação de nossas riquezas, enquanto nos países de 
dimensões como o nosso, como nos Estados Unidos, na Rússia, na 
China e até mesmo nos países da Europa, a ferrovia transporta 70% 
de suas riquezas. 

As nossas estradas estão abandonadas, foram relegadas a segun
do plano, e deu-se à rodovia a ênfase que, hoje, constatamos em todo 

· o território nacional. Com quatro bitolas diferentes no País, é difícil 
a unificação de redes, dificultando assim o sistema de transporte, e 
encarecem o escoamento dos nossos produtos. 

Em alguns troncos, há necessidade da unificação da bitola num 
padrão que possa favorecer o transporte e a circulação dos nossos 
produtos. 

Sr. Presidente, verificamos que alguns núcleos ferroviários, on
de a Rede Ferroviária tem grupos de servidores hã muitos anos, rele
gados ao abandono, viram, hoje, nesse Plano de Reclassificação, um
desejo de melhoria fundamental na alma humana. Mas temos obser
vado que uma grande parte dos funcionários não conseguiram seu 
enquadramento no Plano de Reclassificação. Por exemplo, para 
Aux-iliar do Agente de Estação, exigiram conhecimentos básicos de 
limpeza e conservação de dependência, limpeza e conservação de 
ferramentas, carga e descarga de caminhões, carga e descarga de va
gões, recebimento e despacho de volumes, cuidado ao iniciarem e ter· 
minarem o expediente e muitos desses antigos funcionários que 
nunca fizeram tais serviços foram submetidos a esses testes, não lo
grando aprovação e nesse caso, Sr. Presidente, não puderam ser 
enquadrados no Plano de Reclassificação de Cargos da Rede Ferro
viária. Como não foram reclassificados, o Presidente da Rede Ferro
viária disse o seguinte: "Pensa a Rede, agora, depois de dezembro, 
criar novos cursos para melhorar a habilitação profissional desses 
desclassificados pelo Plano." 

Portanto, recebo desses núcleos, de Vitória e Cachoeiro do Ita
pemirim, no meu Estado, e de Campos, Macaé e Barão de Mauã, no 
coração do Estado do Rio de Janeiro, apelos no sentido· de que 
pudessem ser aproveitados esses ferroviários, que já prestaram servi
ços e hoje estão cansados e gastos pelo trabalho. E serão abandona
dos se o ilustre presidente da Rede, que anuncia medidas do aprovei
tamento deles, se esse presidente não tiver coração para, de fato, 
apoiar pretensão e a reivindicação legítima dessa categoria de ferro
viários que já prestou grandes e assinalados serviços à economia 
brasileira. 

O Sr. Mauro Benevldes (MDB - CE) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois não. 

O Sr. Mauro Benevldes (MDB - CE) - Meu caro Senador, 
também eu recebi de ferroviários do meu Estado apelos semelhantes 
àqueles que foram levados a V. Ex• Inclusive, no início desta Sessão 
Legislativa, cheguei a me reportar à matéria em pronunciamento nã.o 
brilhante como o de V. Ex•, focalizando esse aspecto que hoJe 
V. Ex• procura destacar, apoiado em manifestações de ferroviários 
do seu Estado. Queira Deus que, com o seu pronunciamento de hoje, 
a direção da Rede Ferroviária Federal se sensibilize, para reformular 
a posição até aqui adotada e obter um enquadramento mais favorá· 
vel para esses milhares de ferroviários brasileiros. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Agradeço o apar
te de V. Ex• que tem sido também, aqui, um defensor intransigente 
dessas reivindicações dos ferroviários do seu Estado. Como sempre, 
tem sido um dos lideres de vanguarda da luta em prol de todas as 
categorias de injustiçados do sistema ferroviário c do sistema de 
transporte do Pais. 
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o Sr. Nelson Carneiro (MDB- RJ)- Permite V. Ex• um apar· 
te? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Com prazer. 

O Sr. Nelson Carneiro (MDB- RJ)- Felicito V. Ex• pores· 
tar focalizando um assunto que diz respeito não só aos ferroviários 
do seu· Estado e aos do meu Estado, mas aos de todo o País. Real
mente, a classe dos ferroviários tem sofrido muito nesses últimos 
anos. O primeiro golpe que·sofreu foi a extinção da segunda aposen
tadoria para a qual contribuía com seus recursos próprios. Os 
ferroviário! que vinham contribuind.o para uma segunda aposentado· 
ria que lhes minorasse às agruras do recessso depois de longos anos 
de vida, foram surpreendidos com a suspensão dessa segunda apo
sentadoria, apesar. de para ela contribuírem. Hoje estão ameaçados 
de novas restrições. V. Ex• faz muito bem em focalizar o assunto tra· 
duzindo o pensamento não só dos ferroviários do seu Estado, mas 
também dos ferroviários de todo o País, inclusive do Estado do Rio 
de~ ane!ro.s.I!E ~.~E.? a honra de representar, nesta C~sa .. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB -ES)- Agradeço.o hon· 
roso aparte do nobre Senador e quero crer que, nas conversas que ti· 
ve com os ferroviários da Barão de Mauá, da antiga Estrada de 
Ferro Leopoldina, eles colocaram em V. Ex• o defensor- seinpre, 
em todas as horas, em todos os momentos - das reivindicações 
ferroviárias, as esperanças de que pudessem fograr efeito essas 
queixas que estão formulando pcir meu intermédio. 

· Não é só a segunda aposentadoria, Sr. Presidente, que eles per
deram. Até o presente momento, a Rede ainda não fixou os critérios 
de freqUência e antigUidade e este atraso tem trazido sérios prejuízos 
à classe dos ferroviários do País. 

Espero, Sr. Presidente, que com a mensagem do Sr. Presidente 
da Rede, que anuncia a certa altura, hoje, no "Dia do Ferroviário": 

"Obtivemos nos últimos meses resultados que podem ser 
considerados expressivos e compensadores." 

Ora, se a Estrada de Ferro está querendo reconquistar o lugar 
perdido, se com as retificações, com a melhoria do material rodante, 
com a melhoria das linhas, do pessoal, com a majoração e melhoria 
de vencimentos dos seus servidores, nós poderemos contar amanhã 
cbm um sistema de transporte, pelo menos ferroviário, que possa tra
zer significativos êxitos para a economia do Brasil. 

O que temos notado, (que há um desânimo em toda essa classe 
injustiçada, que foi abandonada, relegada, nos últimos governo e 
que viveu dias de angústia, de ansiedade e de miséria, Sr. Presidente, 
- os ferroviários do País. Se o Senhor Presidente da Rede anuncia 
melhoria no transporte, na renda das ferrovias que, embora sendo 
deficitárias já estão logrando alcançar um nível que possa permitir à 
direção da Rede melhorar o vencimento daqueles que a servem, dos 
ferroviários que em todas as·funções, do guarda-freios ao homem da 
chave, ao agente da estação,~ a todas as categorias, que eles possam 
receber da Rede, a melhoria dos seus vencimentos. 

Sr. Presidente, resido junto a um dos núcleos mais importantes 
do meu Estado: Cachoeiro de Itapemirim, e aí vejo, na angústia da 
família o desespero e a ansiedade da classe. Desejo, que a mensagem 
do Presidente da Rede não se estenda somente ao ferroviário, se 
estenda, principalmente, à família do ferroviário, sofrida e penada, 
quase sem esperanças, que tem resistido ao tempo, enquanto as ferro· 
vias são abandonadas, caem, são relegadas a segundo plano, e 
acompanham, na sua sorte e no seu destino, o destino das ferrovias. 
Agora que a ferrovia estâ querendo renascer com o plano do ilustre 
Presidente da Rede, Stanley Fortes Batista que está de fato 
incrêmentando a estrada de ferro, nos novos traçados, no novo 
material rodante adquirido e, finalmente, na renovação desse ma
(l:rial, é possível que tenhamos uma nova fase para a ferrovia de 
nosso País. E eu, Sr. Presidente, que nasci ouvindo o apito de trem, 
não sou ferroviário, não sou descendente de ferroviário, mas fui um 

·menino que ouviu nos apitos .da máquina, aquelas solicitações da 
minha infância que hoje aqui revejo, ao transcrever nos Anais da 
Casa a mensagem do Dia do Ferroviário. 

Portanto, Sr. Presidente, homem que nasceu, cresceu, lutou e 
sofreu ao longo de uma ferrovia, queria dormir meu último sono, ou
vindo o último apito de uma máquina, mas não aquelas máquinas 
abandonadas e obsoletas que temos no tempo de hoje, uma máquina 
possante, em novas linhas e novos traçados. · 

Sr. Presidente, enquanto o Governo Federal traça com recursos 
próprios, abre o grade das estradas, asfalta-as com o dinheiro do 
povo, a ferrovia que é um sistema de transporte da nossa riqueza não 
conta com esse favorecimento. f: da renda da ferrovia que ela tem de 

· fazer o novo traçado, três vezes mais caro do que o abrir uma estrada 
de rodagem; tem que colocar a dorm~ntação e os trilhos e comprar o 
material rodante. 

Sou dos que pensam, Sr. Presidente, que o Governo devia, pelo 
menos, abrir a estrada de ferro e preparar o grade para receber o 
material rodante. E então, daí por diante que a estrada de ferro 
passasse a arcar com essas despesas. Más, teria também, um trata
mento equânime com relação à rodovia, ao invés da estrada de ferro 
abrir à sua própria custa o grade da estrada, preparar, nivelar a 
estrada para receber a dormentação e o trilho, até aí, o Governo é 
que devia fazer, porque é tão nacional quanto a rodovia. Ainda mais, 
Sr. Prsidente, é mais nacional ainda, porque, enquanto a rodovia 
carreia fortemente coin o consumo de gasolina, borracha e outras 
coisas para o Exterior o grande produto da nossa riqueza, a ferrovia, 
Sr. Presidente, econom.izaria, extraordinariamente, esses gastos. Até 
no transporte da nossa correspondência. 

Nós verificamos, Sr. Presidc;nte, foi abandonada a ferrovia e 
hoje o Correio se dá ao luxo. de transportar para o País inteiro em 
carros próprios, gastando gasolina, pneus, motoristas e ajudante, em 
cada carro, a correspondência e os jornais - por isso que nós 
estamos pagando hoje uma carta comum a 80 centavos. Quando a 
estrada de ferro teve os seus ramais anti-econômicos suprimidos, os 
serviços deixaram de ser prestados a muitas cidades do País. Isso 
seria uma economia, mas não deixa de ser um desserviço para nós, 
que estamos precisando economizar palito, nós, que estamos preci
sando, Sr. Presidente, de cortar, a todo trânsito, o consumo de ga
solina, nós, que estamos fazendo, Sr. Presidente, economia séria nos 
gastos deste combustível no País, e que vamos fazer ainda mais, 
depois das eleições. Antes. não se faz, porque o Governo está com os 
olhos voltados para as eleições. Não quer, de maneira nenhuma, sa
crificar um voto nas eleições de novembro. Mas, depois, vamos ter 
um programa rígido de contenção de gasolina. E uma dessas medi
das será naturalmente isto: voltar o transporte das correspondências, 
Sr. Presidente, para o trem de ferro, ao reyés dos caminhões espe
ciais, c;om letreiros dos correios, que andam por esse interior afora e 
até outros de avião, encarecendo, pelo grande consumo dessa 
gasolina que devíamos economizar. 

Esse plano de economia já deve estar estudado e só não é lan
çado, Sr. Presidente, porque a ARENA estâ com um olho no padre e 
outro na missa, está querendo dar uma bordoada decisiva no MDB, 
no dia IS de novembro, e assim, não pode pensar em restringir o con
sumo de gasolina, de maneira nenhuma. Mas, se o Governo medi
tasse bem no que está sendo consumido deste combustível, só para 
entrega de correspondência, só isso, alguma providência imediata 
seria tomada. Os carros oficiais, Sr. Presidente, aqui em Brasília, 
cerca de quatro mil carros oficiais, consomem a gasolina que é vital 
para a vida desse País. Se se pensasse num programa rígido, quero 
crer, que muitos petroleiros, Sr. Presidente, deixariam de vir do Gol
fo Pérsico, trazendo o petróleo para ser refinado pelas nossas refi. 
narias. 

Assim, Sr. Presidente, no "Dia do Ferroviário", ao ler a men· 
sagem fraterna e amiga do Presidente da Rede Ferroviâria Federal 
Sf A, Sr. Stanley Fortes Baptista, quero fazer uma apelo a S. Ex•: 
que não se esqueça, na hora, daqueles que envelheceram e que se sa
crificaram, no serviço da estrada de ferro, daqueles que estão se sen
tindo morrer e morrendo abandonados. Que eles possam ser au
xiliados pela Rede e também possâm ser enquadrados no Plano de 
Classificação de Cargos, voltando a ser ferroviários do grande 
sistema de transportes do País. 

--------------------·--·----
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Este o apelo que faço ao Dr. Satanley Fortes Baptista, ilustre 
Presidente da Rede, em nome de.milhares de ferroviârios brasileiros, 
que tiveram, de uns tempos para câ, cortes nos seus direitos c 
garantias, com os seus vencimentos esquecidos. Até os critérios de 
freqUência e antigUidade e outras concessões foram cortadas. 

Esse é o apelo que envio ao Sr. Presidente da Rede, no "Dia do 
Ferroviário", certo de que S. Ex• será acessível e receptivo a este an
gustiante apelo. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Carneiro)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, hã 
alguns dias, pronunciei, nesta Casa, um discurso que logrou imere
cida repercussão. Mas o fato é que o jornal Oplnlio, do Rio de 
Janeiro, procurou ouvir-me a respeito desse pronunciamento e a in
dagação foi a seguinte: 

Opinião- O Senhor fez um discurso no Senado Federal 
na última semana que teve ampla repercussão. Porquê? 

E a minha resposta foi a seguinte: 

Senador Nelson Carneiro (MDB - RJ) - Nesse dis
curso, eu acentuei a surpresa daqueles que souberam da sur
presa do Ministro da Fazenda a respeito dos índices de in
flação. 1:. natural que o Ministro da Fazenda fosse o melhor 
informado sobre o assunto, porque deveria acompanhar esse 
crescimento dia-a-dia. Jâ que o Ministro se surpreendia, com 
muito mais razão nós, que não entendemos de Economia, 
nos surpreendemos, tanto com os índices, como com a sur
presa do Ministro. Os índices de inflação realmente chegam a 
números alarmantes e, se não forem contidos, poderão 
chegar (e Deus permita que isso não aconteça) aos 91% de 
antes de !964. 

Vê V. Ex• que, por enquanto, não hâ nada de subversivo nesta 
entrevista, 

E continua o jornal: 
Opinião- Na mesma entrevista, parece que o senhor pe

diu a reforma ministerial. 

Nelson Carneiro- O que houve foi o seguinte: um jorna
lista muito chegado à Presidência da República, em artigo 
publicado num jornal da capital, anunciou que no dia IS de 
novembro o Presidente iria fazer um discurso à noi.te, antes 
de abrir as urnas eleitorais, anunciando o racionamento da 
gasolina. Em seguida, a Gazeta Mercandl, que é dirigida pelo 
Vice-Presidente da Câmara Hebert Levy, anunciou que, de
pois das eleições, haveria uma modificação política, ou uma 
reforma ministerial. Então, eu concluí que, se viesse essa 
reforma ministerial, ela deveria vir principalmente na ârea 
económica, que tem sido marcada pelo insucesso. O jornal 
disse que haveria ou reforma ministerial, ou reforma política. 
Eu aconselhei, então, que se fizesse logo a reforma ministe
rial. Se a máquina não está funcionando certo, o jeito é 
corrigir antes que ela se deteriore. 

Vê V. Ex• que, também neste trecho, nada hã de subversivo, 
A outra pergunta: 

Opinião - Que ministérios, em sua opinião, deveriam 
ser alterados? 

Nelson Carneiro - Só o Presidente da República pode 
ser o juiz dessa necessidade. Mas, que a máquina não está 
funcionando regularmente, não estâ. Eu sou um homem do 
povo, não sou um economista. Mas, por exemplo, se noticiou 
que, de agosto a agosto do ano passado, o custo de vida 
aumentou 46%. E quanto mais cresce o custo de vida, maior 
é o desequilíbrio entre o que o trabalhador ganha e o que o 
trabalhador necessita. Quando o Senador Roberto Saturnino 

falou no Senado que a dívida externa iria a 28 bilhões de dóla· 
res, o Ministro da Fazenda foi a televisão dizer que só ia a 26 
bilhões de dólares. Mas, recentemente, o Ministro da Fa:len· 
da admitiu que fosse a 27 bilhões. Está perto, portanto, da 
previsão do Senador Saturnino Braga, pode até dezembro 
chegar aos 28 bilhões. O que é mais grave é que o jornalista 
Edson Lobão, no artigo a que me referi, diz o seguinte: que o 
nível de individamento do Brasil é de 40 bilhões de dólares. 
Sendo 40 bilhões, em 31 de dezembro de 1977 dr:vr:rr:mos 
estar devendo 36 bilhões de dólares, o que significa que nós 
estaremos à porta de uma situação dificílima. O Brasil ficaria 
com uma margem de 4 bilhões, o que é uma margem llutuan
te muito fácil de ser ultrapassada. Foi desses aspectos que eu 
chamei atenção num discurso despretencioso, mas que tr:ve 
uma grande repercussão. Não é possível que tudo vá bem 
quando a moeda, em oito meses, sofreu doze desvalorizações, 
O que dá a um país a segurança económica é a sua moeda. 
Então alguma coisa está errada. E não há de ser tudo atribuí
do ao petróleo. O meu pronunciamento foi baseado cm fatos 
públicos e por isso mesmo não deveria ter causado o impacto 
que causou. E que foi agravado pelas declarações coinciden
tes do Senador Teotónio Vilela que há muito vem lutando 
pela remodelação do ministério. Acho que o Presidente da 
República atenderá a contingência e modificará a sua política 
económica. 

Também aí, Sr. Presidente, ainda não encontro nada de subver
sivo nesta entrevista. Pergunta o jornal: 

Oplnlio- O Senador Teotónio Vilela também propôs 
na semana passada a reforma ministerial? 

Nelson Carneiro - Numa entrevista na semana passada 
ele reafirmou o seu ponto de vista já muitas vezes expresso 
favorável a uma reforma ministerial, inclusive com a substi
tuição dos ministros da área económica. E ele voltou a insis
tir nesse ponto. Não é a primeira vez que se fala em reforma 
ministerial. E se fala muito- não sei se é verdade ou mentira 
- que o próprio Ministro da Fazenda já apresentou várias 
vezes a· sua demissão. Isso apenas se fala nos círculos polí
ticos eu não tenho nenhuma base para afirmar. O Presidente. 
Geis~l, naturalmente, espera que a longo prazo, até o fim de 
seu Governo, as distorções corrigidas. Os governos da 
Revolução não têm feito reforma ministerial, e isso tem resul
tado nem sempre em benefício dos próprios governos. Mas a 
reforma ministerial é um meio que o governo vem de recon
siderar os equívocos cometidos numa determinada área. 1::. 
evidente que nos regimes de democracia plena, o peso da opi
nião pública, o peso do Parlamento, ajuda as modificações de 
gabinete. Mas num regime fechado como o nosso, eviden
temente que o Presidente pode conservar os seus ministro 
apesar das pressões que lhe seriam feitos. Acredito, entre
tanto, que essas mudanças em ministérios da área económica 
dependem apenas do Presidente da República, já que não 
envolvam alterações na área da segurança. 

Opinião- Como estâ a campanha eleitoral do M DB? 

Nelson Carneiro - As dificuldades são imensas porque 
o MDB é um partido que, para vencer, tem que ter contato 
com o povo. E ê impossível numa cidade de seis milhões de 
habitantes como é o Rio de Janeiro um candidato se comu
nicar com a população toda. Sem o râdio e a televisão, ele 
não pode se comunicar nem com cem mil habitantes. Fazen
do comícios? Ele não leva senão os seus adeptos ao comício. 
E isso realmente prejudica o MDB. Mas, como já se espalhou 
uma tendência favorâvel à oposição, acaba prejudicando a 
própria ARENA porque não pode desfazer essa imagem. 
Porque o governo se fez ARENA e por isso mesmo desenca
deia uma intensa campanha pelo râdio. Mas a propaganda 
excessiva acaba sendo prejudicial e é o que está acontecendo. 
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O povo já está cansado. A propaganda - aliás inteligente -
feita pelo rádio e pela TV faz crer coisas que o povo vê que 
não estão acontecendo, A propaganda diz que não hã mais 
filas na previdência social: o sujeito sai e vê as filas. De modo 
que a propaganda, para quem está sentindo os problema~. é 
prejudicial. Acho que melhor seria abrir o rádio e a TV aos 
candidatos. Porque a oposição deveria ter o direito de contes
tar essa propaganda. Essa propaganda feita pelo rádio c pela 
TV é uma propaganda do governo, o governo diz qu·e o 
governo é a ARENA portanto esse é um silogismo fácil. Se a 
propaganda é do governo e o governo é ARENA, a propa-. 
ganda é da ARENA. E qual é o rádio, ou a televisão aberta 
para fazer essa crítica? E essa propaganda se colide muitas ve
zes com a realidade de cada dia. E contra essa propaganda 
nós só temos a dona-de-casa. A dona-de-casa é quem realiza 
o milagre brasileiro. Ela recebe o salário insuficiente do mari
do e consegue manter a família durante um mês ao menos 
comendo, ou comendo mal. Cada mulher, cada dona-de-. 
casa, é quem realiza o milagre brasileiro. 

Opinião -·Parece que de umas semanas para câ há uma 
euforia em torno da vitória da ARENA. 

Nelson Carneiro - Essa euforia tem razão de ser, 
porque se ela disser ao eleitorado que vai perder, o eleitor 
não vota nela. Porque o povo não gosta de votar no candi
dato que vai perder. Não há dúvida de que o Presidente Gei
sel tem uma grande popularidade. O povo brasileiro tem um 
respeito natural pela figura do Presidente da República, 
porque é aquele que está acima, longe e distante, sem interfe
rir nas pequenas questões municipais. E ninguém nega ao 
Presidente Geisel a preocupação de bem servir. Essa populari
dade do Presidente é alcançada dia a dia. Mas transferi-la é 
que é difícil - e ninguém melhor do que ele sabe disso. Ele. 
está buscando popularizar a ARENA através da sua pessoa. 
Isso ele conseguirá em parte e a própria ARENA, à falta de 
outra bandeira, tem sempre em sua propaganda um retrato 
do Presidente Geisel. A ARENA quer se utilizar da populari
dade do Presidente. Mas o povo não se ilude, sabe que o 
Governo é uma coisa e a ARENA é outra. Mesmo porque•a 
ARENA apóia o Governo, mas a ARENA não está no 
Governo. 

Até ai, Sr. Presidente, num ano de campanha eleitoral, nada há 
subversivo nestes comentários. 

E o jornal pergunta: 

Opinião - O senhor relaciona as próximas eleições ainda com a 
idéia da distensão, da rederi10cratização? 

Nelson Carneiro - Eu acho que a eleição é lima continuação 
da distensão. E se o presidente absorver os resultados -sejam quais 
forem- como absorveu os de 1974, terá caminhado mais um passo 
na distensão. Eu acredito que os resultados das eleições .-erão de 
qualquer modo absorvidos pelo governo. Mas o que eu temo é a tal 
reforma política, que seria uma reforma partidária se os resultados 
não forem tão animadores para o governo. 

Oplnlio - Tem havido pronunciamentos do governo como que 
preparando o espírito para a reforma partidária. O deputado Célio 
Borja pregando o aparecimento de um partido do centro, o deputado 
Herbert Levi pedindo a multiplicação dos partidos e mesmo o 
senador Eurico Rezende pedindo a volta do partidb socialista. Não' 
seriam maneiras de preparar terreno para a reforma? 

Nelson Carneiro- Não sei se eles falam peloGoverno,.mas eles 
devem sentir alguma coisa nos corredores do palácio. De qualquer 
forma, eu acredito que o Governo, apesar de ter feito a declaração 
enfática a favor do bipartidarismo, não o mantenha. Porque, ao 
mesmo tempo em que ele exalta o bipartidarismo, ele critica a suble
genda, nesse ponto com aplausos gerais. Porque a sublegenda é um 
partido dentro do outro partido. De modo que o que existe hoje cm 
muitos municípios brasileiros silo quatro ou seis pàrtidos, concen
trados mais na área da ARENA geralmente. Naturalmente, a. 

ARENA está mais fracionada porque tem mais o que prometer. 
Enquanto que o partido que está ria oposição sabe que a sua luta é de 
denúncia. O partido que está no Governo- isso é em todo o mundo 
- tem que ser sempre veículo de aspirações e de ambições. E o go
verno tem procurado pautar a sua administração com um rigor que 
não permite a interferência partidária. Mas, agora mesmo, todos os 
artigos que se vê nos jornais são de candidatos da ARENA I contra 
candidatos da ARENA 2, até com mortes, porque são dois partidos 
diferentes. 

Oplnlio - O que o senhor nos diz da· idéia de muitos arcnistas 
em anexar o artigo 16 à Constituição? 

Nelson Carneiro- O artigo 16 da Constituição Francesa, para 
ser transplantado para o Brasil em substituição ao Al-5, teria que 
contar com o apoio do Congresso Nacional por 2/3 de seus votos. 
Teria que contar com apoio do MDB, que pagaria um preço pelare
tirada do AI-S da vida nacional. Mas é preciso ver que a Constitui
ção Francesa cria condições excepcionais para a concessão dos po
deres gravíssimos que concede ao Presidente da República. Não é tão 
fácil quanto está parecendo a esses homens do governo que pensam 
que a simples substituição resolverá. O artigo é mais rigoroso na 
concessão do que o atual AI-5. O artigo é de mais difícil aplicação 
legal e isso talvez não interesse ao Governo. Teria que haver um 
transplante com algumas modificações porque na França hã um 
panorama político-institucional inteiramente diferente. Lã o regime 
é parlamentarista, há um primeiro ministro, há uma corte constitu
cional, coisas que nós não temos no Brasil. Mas o poder concedido. 
pelo artigo 16 ao Presidente da República seria realmente mci)OS 
amplo do que o concedido pelo Al-5. Acho que com as alterações 
impostas pela própria realidade brasileira, o artigo 16 excluiria da 
vida nacional o Al-5. 

Foram estas, Sr. Presidente, as declarações que prestei ao jornal 
Opinião e, para minha surpresa, a censura proibiu a sua publicação. 

Quis trazer a· íntegra dessas declarações ao Senado para que 
V. Ex•s vissem os extremos e as diferenças do tratamento, porque, 
enquanto outros jornais publicam charges, artigos muito mais gra
ves, uma entrevista vazada em termos serenos, sem paixão, até fa
zendo referências elogiosas ao Presidente da República, ao modo 
como ele conduz a política, não deixando que o interesse partidário 
intervenha na máquina governamental, essa entrevista foi integral
mente censurada, o que demonstra as atitudes sem critério que estão 
sendo adotadas pelos Censores dos jornais, dependendo de um ou de 
outro. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Cõm muita hon-
r a. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES)- Não teria sido porque 
a entrevista estava muito longa, e foi falta de espaço'? Talvez ainda 
vão publicar em edições subseqUentes. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Eu gostaria que 
fosse ... 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Não pagaria a pena 
esperar? Parece que a publicação é hebdomadária, não é? 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- ~ semanâria. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Então, talvez na pró· 
xima semana se publique. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Se V. Ex• inter· 
ferir junto ao meu querido amigo e amigo também de V. Ex•, o 
Ministro Armando Falcão, que, certamente, ignora este fato, não po· 
de imaginar que um censor tenha feito isso ... 

O Sr. Eurleo Rezende (ARENA - ES) - Não, eu estou atri· 
buindo a uma falta de espaço no jornal para a publicação da matéria, 
ou, então, economia de papel. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Não, ao contrá· 
rio, o jornal tinha espaço e fez questão de publicar a entrevista, 
apenas a Censura não deixou. 
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Mas, Sr. Presidente, não foi só isso. No momento em que o rá
dio e a televisão estão fechados aos candidatos, o jornal deveria pu
blicar as entrevistas de 4 candidatos do MDB, definindo as suas 
plataformas políticas. Eram entrevistas dos candidatos Hélio 
Fernandes Filho, Antonio Carlos Carvalho, Euclides Martins e José. 
Frejat. Essas pequenas entrevistas, que compunham um quadro, 
dizendo quais eram se'us propósitos se fossem eleitos, quais os in
teresses municipais de que iriam se ocupar, essas entrevistas também 
foram canceladas. 

Sr. Presidente, são esses critérios que desmoralizam a Censura e, 
certamente não são do conhecimento do Ministro da Justiça nem do 
Senhor Presidente da República. Ao trazer a íntegra dessa entrevista, 
quis dar ao Senado a explicação de um aparte que recentemente dei 
ao nobre Senador Marcos Freire. A entrevista não é subversiva, 
nada há nela que o justifique. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Pois não. 
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- De qualquer maneira 

V. Ex• estará lucrando, porque sua entrevista vai sair num jornal de 
maior circulação ainda do que o jornal Oplnlio que é o Diário do 
Congresso Nacional (Seçio ll) O objetivo da entrevista será então al
cançado, porque se colocará adiante do mercado mental do País. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ) - Agradeceria se 
V. Ex• conseguisse uma separata dessa entrevista, em número tão 
grande que pudesse ceder à Oplnlio, para que ela a encartasse no SCtl 

próximo número. E, assim, os leitores daquele semanário teriam 
oportunidade de conhecer a íntegra. 

De qualquer forma, fico satisfeito, porque também V. Ex• não 
viu nenhuma subversão nesse documento. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, agradecendo a tolerância 
de V. Ex• (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pala
vra ao nobre Senador Franco Montoro. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Foi enviado a esta Casa, com prazo de urgência, o projeto q~e 
reforma a legislação sobre acidentes do trabalho. 

Sobre este projeto, os setores interessados da comunidade 
brasileira, representados por associações de empregados e 
empregadores, e organizações de caráter cultural, como a Ordem dos 
Advogados, têm enviado às lideranças e à Mesa do Congresso, 
representações sobre os aspectos graves de que se reveste esta 
proposição, no sentido de retirar direitos que a legislação atual vem 
assegurando ao trabalhador acidentado. 

O .Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Com muito pra
zer. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Apenas uma retifica
ção. Eu mesmo pensei que se tratava de um memorial da Ordem dos 
Advogados do Brasil, mas constatei que não se trata de nenhum 
documento da Ordem dos Advogados do Brasil. O próprio 
Deputado Alceu Collares, quando da discussão da matéria na Casa 
vizinha, disse que aquele memorial era firmado por três ou quatro 
advogados, mas o noticiário da imprensa, não sei se baseado em 
informação de boa-fe ou· de niã-fé, deu a entender à opinião pública 
qu~ a Ordem dos Advogados do Brasil havia se manifestado, quando 
na realidad~ a manifestação fora de um grupo de advogados -
advogados, realmente, de bom conceito, mas que absolutamente 
não falaram em nome daquela Ordem. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP)- A representa· 
ção que recebi, Sr. Presidente, é realmente da Ordem d·os Advogados 
do Brasil. ~ claro que foi constituída uma Comissão que, em nome 

da Ordem, examinou o projeto e deu o seu parecer, encaminhando 
em papel timbrado da Ordem e em nome daquela instituição. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Estou me valendo do 
depoimento do Deputado Alceu Collares. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Não terei dúvi
da em verificar esta circunstância referida pelo nobre líder Eurico 
Rezende. 

Mas, com o timbre ou sem o timbre, em caráter oficial ou 
oficioso, isso é detalhe. O importante é que essas manifestações estão 
chegando, numerosas, unanimemente contrárias à proposição, 
principalmente das grandes confederações nacionais, que 
representam milhares de sindicatos e milhões de trabalhadores. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, independentemente do apelo 
recebido, é importante ir ao mérito da matéria e focalizar um aspecto 
particularmente grave, que me foi trazido, há pouco, por trabalhado
res que, seguidamente, têm vindo ao Congresso Nacional em longas 
e penosas viagens, para aqui suplicarem maior zelo pelos seus 
direitos. 

Um deles lembrou-me- e trago agora ao conhecimento do Se
nado o apelo e a lembrança dos trabalhadores que nos procuraram, 
da Federação dos Portuários - o compromisso solene ?~ Revolu
ção: J9) Dos Chefes Militares que, nos primeiros dias da~~v9!ução, 
refutando à intrigas que requeriam fazer, reafirmaram:· "'Nenhum 
direito do trabalhador brasileiro será retirado. O sentido da Revolu
ção é do desenvolvimento e do aperfeiçoamento desses direitos". 

E no dia f9 de maio de 1964, em São Paulo, nas comemoraçõeS -' 
da data, o Presidente Castello Branco declarou: 

"A Revolução não foi feita contra os direitos sociais dos 
trabalhadores. Pouco importa o que assoalhem os ainda 
inconformados ... "-E acrescentou "A Revolução não será 
um passo atrás, mas uma caminhada para a frente nas justas 
e legítimas conquistas do trabalhador". 

E segue o Presidente, em várias considerações, reafirmando o 
propósito o compromisso e a palavra da Revolução: "Os direitos do 
trabalhador brasileiro não serão tirados, não haverá retrocesso". 

Diante disso, Sr. Presidente, o que contém o Projeto que está 
tramitando em caráter de urgência? Ele retira direitos do trabalhador 
brasileiro, assegurandos pela atual legislação e até ·por uma 
legislação antiga e tradicional, de sentido profundamente huma
no. O Projeto retira e restringe direitos do trabalhador, entre outros, 
nos seguintes casos - vou enumerar, Sr. Presidente, dez direitos 
retirados pelo Projeto: 

I) Atualmente o trabalhador acidentado recebe o benefício com 
base no salário do dia do acidente. No projeto receberá apenas 75% 
da mêdia dos últimos 12 meses. (Art. 5, parágrafos 49 e 59 do projeto 
e art. 69, parágrafo 7Y da Lei n9 5.316); 

2) Na lei atual o trabalhador acidentado com redução de 
capacidade, tem direito a um pecúlio de até 72 vezes o maior salário 
mínimo vigente no País. Pelo Projeto o trabalhador perde o direito a 
esse pecúlio. ~o que dispõe o art. 89 da Lei, retirado pelo art. 69, §§ 19 

e 29 do projeto. Desde que o trabalhador retorne à mesma atividade. 
~claro. 

3) Atualmente, os trabalhadores avulsos- como os que traba
lham na indústria açucareira, portuária, grande parte dos que traba
lham na construção civil percebem o salário acidente, com base nos 
trinta dias anteriores ao dia do acidente. 

1:: o que estabelece o art. 69, § 49, da Lei n9 5.316/67. . 
Pelo projeto esses trabalhadores passarão a perceber o auxílio

acidente com base no salário benefício. Isto é, ele serâ calculado 
sobre a média dos últimos doze meses, o que representará, caso 
venha a sofrer acidente ou morrer antes de completar os doze meses, 
uma média que será inferior, sempre, ao seu salário real. 

Essa reivindicação está sendo feita em termos candentes, pelos 
sindicatos desses trabalhadores, que, hoje, percorreram as 
Comissões de Legislação Social, de Economia c de Constituição e 
Justiça do Senado. 
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4) Atualmente o trabalhador inválido que necessite de uma 
pessoa para assisti-lo tem direito a um acréscimo de mais 25%. No 
atual projeto terá ou não esse direito,.pois ficará a cargo do INPS de
cidir a respeito. 

Aquilo que é um direito passa a ser uma outorga, dependendo 
dos critérios do INPS. 

5) O art. 17 do projeto reduz um direito fundamental. do tra
balhador relativo à prescrição para reclamar o acidente do trábalho 
ou molésti:1 profissional- atualmente esse prazo é de 5 anos- para 
2 um1s, c é sabido que existem doenças como as pulmonares, envene
namento por chumbo, mercúrio etc., cujos sintomas são perceptlveis 
em prazos maiores. Retira-se do trabalhador esse direito com o pro
testo dos sindicatos. 

6) A ~arifação individual é o único prêmio que as empresas têm 
atualmente na adoção de medidas de prevenção. A tarifação re
duz a taxa do seguro em razão da diminuição dos acidentes na Em
presa, conforme experiência trienal comprOvada pelo INPS, de
corrente da lei de iniciativa do então Ministro do Trabalho, Jarbas 
Passarinho. A medida é a mais acertada e aplicada também nos 
palses que estilo em estágio mais desenvolvido na prevenção de aci
dentes, é o caso da Alemanha Ocidental, França, Itália, Estados 
Unidos, Inglaterra etc. 

Vamos retroceder porque, no projeto em andamento, a taxa 
será igual para as empresas, atuem ou não na prevenção dos aci
dentes, prejudicando, portanto, a política de prevenção em defesa do 
trabalhador. 

7) ~a atuallei, o custeio do seguro ficava por inteiro sobre a 
responsabilidade do empregador, mas tinha destinação própria para 
atender os acidentados, reabilitá-los e manter campanha de pre
venção. 

Os lucros apresentados pelo INPS desde 1969 até 1975 são 
elevados. No ano de 1975 ultrapassou à cifra de I bilhão de cruzeiros 
novos, ou seja, I trilhiio de cruzeiros antigos. 

Há reclamação dos empregadores pela não utilização deste 
saldo em campanhas de prevenção. 

Por que retirar direitos e vantagens dos trabalhadores, se o 
custeio de todas as despesas com acidentes são providos pelos empre
sários e se está havendo este superavit? 

8) O projeto exclui expressamente algumas categorias de traba
lhadores, como as domésticas e os trabalhadores autónomos, 
quando a Legislação atual, já preconiza este benefício e mais do que 
isto, a Constituição Brasileira, ao definir os direitos fundamentais do 
trabalhador, inclui entre eles, entre todos os trabalhadores brasi
leiros, o direito ao seguro contra acidentes do trabalho que foi in
cluído, agora, na Previdência Social, pelo texto Constitucional. O 
projeto exclui categorias inteiras de trabalhadores. 

9) Como diz a Ordem dos Advogados do Brasil, o projeto res
tringe violentamente o amplo conceito de acidente do trabalho, intro
duz na legislação atual dispositivo ocioso dizendo que se o trabalho 
não houver contribuldo para a incapacidade ou óbito, os direitos aci
dentários não serão devidos - o que abrirá margem a uma série de 
restrições na concessão do benefício. 

Finalmente, para mencionar apenas dez direitos retirados do tra
balhador, o projeto suprime, para grande número de casos e bene
ficias, o principio básico de que o trabalhador acidentado ou seus be
neficiários deverão receber prestações continuadas de valor sufi
ciente para manter as condições de vida que vigiam antes do acidente. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - V. Ex• permite-me 
um aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Diante dessas 
restrições, Sr. Presidente, parece-nos que este projeto foi enviado ao 
Congresso à revelia daqueles que devem zelar, inclusive, pela fideli
dade da Revolução às suas afirmações e às suas responsabilidades de
tinidas publicamente perante a comunidade trabalhadora e a Nação 
brasileira. 

Ou a Revolução retira o seu compromisso, a sua palavra, ou 
este projeto deve ser retirado do Congresso, pelo menos no caráter 
de urgência em que ele está, para que se possa ouvir a comunidade 

brasileira, e não tirar do trabalhador brasileiro esses direitos que lhe 
são assegurados e para cuja satisfação o INPS não está tendo pre
juízo, pelo contrário. 

Ouço, agora, o aparte do nobre Senador Eurico Rezende. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- V. Ex• não precisa de 
falar a respeito de compromisso da Revolução para com os trabalha
dores, porque esse compromisso assumido vem sendo cumprido e 
será cumprido sempre e sempre, em todas as ocasiões e em quaisquer 
circunstâncias. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Palavras oão 
bastam. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Permite V. Ex• 
prosseguir o meu aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Claro. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - V. Ex• se equivoco&, 
quando afirmou imperativamente que o projeto retira direitos dos 
trabalhadores, porque, pela própria leitura que V. Ex• fez do elenco 
de alegaélas supressões; chega-se à conclusão de que o projeto cogi
ta alterar o mecanismo de concessão daqueles direitos. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Não , não é 
isso. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- V. Ex• vai-me permi
tir prosseguir o aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Claro. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Atendendo ao seu pre
gão, deixo, agora, a palha das palavras e passo a agarrar o grão dos 
fatos. V. Ex• disse no início do seu pronunciamento que manteve 
contato com o Presidente da Federação dos Portuários, Llder Sindi
cal que conheço, da melhor qualidade. Pois bem, prosseguindo no 
cumprimento de um dever, venho recebendo, há vários anos, cons
tantemente, em meu gabinete e nos corredores do Congresso Na
cional, as Lideranças da orla portuária do Brasil, procur~ndo 
encaminhar as suas reivindicações visando à alteração de proJetas 
conduzidos aqui por Mensagens. V. Ex• vai-me permitir, agora, dar 
um depoimento sincero de quem está, e sempre esteve, sinceramente 
empenhado em servir à causa do trabalhador. No caso desse projeto, 
a impressão que se tinha é a de que ele não seria alterado. Foi votado 
na Câmara, praticamente na integralidade, o texto inicial. Após con
tatos que essas lideranças da orla marítima tiveram comigo, com o 
Senador Henrique de La Rocque, com o Deputado Francelina Pe
reira e ·com V. Ex• também, resultaram contatos nossos e deles com 
áreas do Ministério da Previdência e Assistência Social. E, em virtu
de desses contatos a Comissão de Constituição e Justiça aprovou, 
hoje, 12 emendas. Fui procurado antes e depois da aprovação dessas 
emendas pelos líderes da Orla Marítima, sob a supervisão do Sr. Wal
ter Menezes, Presidente da Federação dos Portuários, dizendo que 
eles se contentariam com o atendimento de mais uma reivindicação. 
~ a seguinte: que no cálculo incidente sobre os 12 meses para a fi. 
xação do benefício, sejam aplicados os lndices de correção mensal
mente decretados pelo Governo Federal. Disseram-me isto, ao Sena
dor Henrique de La Rocque, ao Dr. Celso Barroso Leit~, que é o ele
mento de ligação do Ministério com relação a este problema. Este 
assunto está sendo estudado convenientemente: não vou afirmar que 
se conseguirá êxito, mas, temos esperança de. obter a aquiescência do 
Ministério. Então, se se conseguir esta correção, pelo menos, as 
Lideranças da Orla Marítima aceitarão tranqUilamente o projeto, 
embora, naturalmente - e isto é próprio da atividade sindical -
essas Lideranças prefeririam conseguir mais, mas, a essa altura, fi. 
cariam satisfeitos se, em vez de 12 emendas aprovadas, fossem 13, 
sendo que a última desta reivindicação é relativa à correção no valor 
apurado nos doze meses anteriores, para efeito de pagamento de 
beneflcios. 

i 
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves}- Lembro a V. Ex• 
que dispõe de apenas quatro minutos para encerrar o seu pronuncia
mento. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP}- Terminarei, Sr. 
Presidente. 

A informação do nobre Senador Eurico Rezende é verdadeira. 
A Comissão de Constituição e Justiça, por um trabalho do Senador 
Henrique de La Rocque que merece ser louvado por todos, procurou 
humanizar o projeto, introduziu algumas modificações, esta, por 
exemplo, relativa à reivindicação da Federação dos Portuários, não 
pôde ser atendida até este momento, S. Ex• nos diz que hã esperan
ças, e é neste sentido que fazemos esta intervenção e este apelo. 

Algumas modificações foram obtidas também em relação à pres
crição, e numa das emendas do nobre Senador Henrique de La 
Rocque, amplia ou restabelece o prazo da prescrição para cinco 
anos. São algumas modificações que estão sendo; a duras penas, in
troduzidas, mas que representam apenas a manutenção de alguns di
reitos; há outros que não. E o normal, Sr. Presidente, é que não se ti· 
re nenhum direito do trabalhador. Em matéria de acidentes do 
trabalho, a marcha, no mundo, é para aperfeiçoar. "Este é um país 
que vai prã frente", deve ir para frente também em matéria de pre
venção de acidentes do trabalho. As afirmações do nobre Senador 
são boas e válidas, mas elas apenas nos dizem que vamos conseguir 
não ir muito para trás. 

Apresentei dez pontos, e três deles jâ estão atendidos nas emen· 
das do Senador Henrique de La Rocque. Talvez consigamos, como 
sugere S. Ex•, o atendimento de outros. 

De qualquer maneira, esta simples apresentação dos fatos reve
la que aquele compromisso de não se tirar direitos do trabalhador 
não está sendo cumprido. O projeto mandado retira, o Congresso es
tá procurando corrigir alguma coisa. Era preciso corrigir tudo e aper
feiçoar o projeto ... 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- O que V. Ex• gostaria 
é que não se atendesse a nada, porque com isso, então, o MDB teria 
bons dividendos eleitorais. Mas nós esperamos decepcionar V. Ex• 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP} - A prova do 
contrário, Sr. Presidente, é exatamente a luta pela solução concreta 
que temos proposto. Ainda hã poucos momentos, depois de uma 
luta mantida por dois ou três dias, a própria Maioria reconheceu a 
procedência das medidas que havíamos proposto. Uma pelo próprio 
Relator, em relação à Lei dos Entorpecentes e outra pela Liderança 
da Maioria, mostrando, assim, que as reivindicações da Oposição,. 
em lugar de serem negativas e demagógicas, são altamente positivas, 
tanto que acabam por ser reconhecidas. E o que estamos fazendo 
agora é exatamente defender algumas idéias que acabam de ser 
reconhecidas pelo Senador Henrique de La Rocque. Não é essa a 
conduta que temos tido, pelo contrário, é a ele lutar concretamente 
para o aperfeiçoamento. 

Nesse sentido, Sr. Presidente, o nosso apelo é para que o 
Congresso possa examinar realmente essa matéria a fundo, não 
venha a ser obrigado a decidir apressadamente sobre um assunto do 
maior inter~ para a família trabalhadora brasileira. 

O Sr. Ministro da Previdência Social informava que os 
trabalhadores estavam satisfeitos com as medidas. Ontem, O Estado 
de S. Paulo publicou a contradita do Presidente da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores que diz: 

"Ele negou que os dirigentes sindicais da categoria -
são 15 milhões de trabalhadores da CNTI- negou que eles 
tenham concordado com as modificações na Legislação 
sobre Acidentes do Trabalho, como havia sido divulgado pe· 
lo Ministério da Previdência Social. Mantém as reivindica· 
ções e o apelo." 

1:: esse o apelo que transmitimos às autoridades do País, para 
que não retirem o direito já assegurado ao trabalhador brasileiro em 
relação uos acidentes, mas permitam que as várias Confederações 
possam trazer a sua contribuição a uma lei que venha aperfeiçoar; 
dar um passo à frente e nilo um passo atrás na Lcgislaçi\o Prcvidcn-

ciãria brasileira, em nome da Justiça Social c do desenvolvimento 
brasileiro. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Concedo a pala
vra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O ensino universitário no meu Estado tem sofrido, de algum 
tempo para cá, rudes golpes, com a perda irreparável de grandes no
mes do magistério sergipano. 

Hã dias, trouxe para esta tribuna a not!cia da morte de dois 
ilustres professors da Faculdade de Direito da Universidade Federal 
de Sergipe: Doutores José da Silva Ribeiro Filho c José Dantas do 
Prado. 

Indo a Aracaju, na semana passada, tive conhecimento do faleci
mento de mais um mestre universitário, o Professor Wilson Barbosa 
de Melo, Contador e Econonlista, professor da Faculdade de Ciên
cias Económicas e Administrativas desde 1955. 

Nascido a 6 de março de 1916, na cidade de Aquidabã, era filho 
do comerciante Ranulfo Barbosa de Melo e de sua digna consorte, 
D. Bráulia Oliveira Melo, meus amigos, que vieram, posteriormente, 
a residir na bela cidade de São Cristóvão. 

Bacharel em Ciências Contábeis e Bacharel cm Ciências Econô
micas, especialista em Análise e Interpretação de Balanços e cm 
Contabilidade de Custos, o Prof. Wilson Barbosa de Melo prestou 
relevantes serviços profissionais a várias empresas de Sergipe, além 
de ter sido Contador e Chefe da Seção de Administração do então 
Serviço de Água e Esgotos de Aracaju, hoje Cia. de Saneamento de 
Sergipe, bem como Auditor da ENERGIPE- Empresa Distribuido
ra de Energia Elétrica de Sergipe S/A, função que desempenhava 
quando veio a falecer. 

Exerceu, numa demonstração de confiança de seus colegas de 
classe, a Presidência do Conselho Regional de Contabilidade em 
1956 tendo sido seu Vice-Presidente nos anos de 1972 e 1973; 
parti~ipou dos V, VI, VIII e IX Congressos Brasileiros de Conta
bilidade e era membro do Instituto Brasileiro de Auditores Indepen
dentes. 

Na cátedra, destacou-se como professor eficiente, dinâmico, 
progressista e bastante estimado pelos seus alunos, fosse na Escola 
Técnica de Comércio de Sergipe, onde ministrou aulas de Conta· 
bilidade Industrial, fosse na Faculdade de Ciências Econômicas, 
onde lecionou Organização e Contabilidade Industrial e Agrícola, 
Revisão e Perícia Contábil, Estrutura e Análise de Balanço e onde 
ensinava, por nm,;Auditoria I e II. . 

Exercera, ainda, o alto cargo de D1retor da Faculdade e, ao fa
lecer era o seu Vice-Dirctor, com mandato até 1977. 

O Prof. Wilson Barbosa de Melo era homem sério, honesto e 
infatigável trabalhador. Constituiu para mim motivo de especial 
satisfação o ter conhecido e, mais que isso, ter privado de sua 
amizade durante longos anos, no prolongamento de laços que me 
ligaram a seus pais. Sua morte foi, assim, mais um golpe que senti 
profundamente. 

Com este registro, me solidarizo com a Universidade Federal de 
Sergipe ao lastimar a perda de tão eficiente professor e colaborador. 
E, ao ~esmo tempo, express.amos nosso sentido pesar a s~a digna 
esposa Dona, Maria da Glória Gonçalves de Melo, a seus d1letos fi. 
lhos Luiz Roberto Gonçalves de Melo, Wilma Gonçalves de Melo 
Via~a. Wilze Gonçalves de Melo, Vania Gonçalves de Melo e 
Viviam Gonçalves de Melo, bem como a seus genro Antônio Viana 
Filho e Laelson Menezes da Silva. 

Sr. Presidente, é sempre com dor que fazemos esses registras, 
lastimando a perda de grandes liguras do meu Estado e, tantas vezes, 
de amigos muito queridos. No entanto, o dever .a isso nos imp~le 
prestando nossa última homenagem a personalidades que muito 
trabalharam pelo meu Estado e cujo desaparecimento sensibilizou 
sobremodo a sociedade sergipana! (Muito bem!} 

o SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Nada mais ha· 
vendo a tratar vou encerrar a Sessão, designando para u Sessiio 
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Extraordinária das 18 horas e 30 minutos, anteriormente convoooda, 
a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-1-

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n9 19, de 1976 (n9 57-B/76, na Câmara dos Deputados), que apro.va 
o texto da Convenção Internacional sobre Responsabilidade Civil 
em danos causados por poluição por óleo, concluída em Bruxelas, a 
29 de novembro de 1969, tendo 

PARECERES, sob n9s 749 e 750, de 1976, das Comissões: 
-de Relações Exteriores, favorável; e 
- de Constituição e Jusdça, Pela constitucionalidade e juridi-

cidade do projeto. 

-1-

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n9 25, de 1976 (n9 58-B/76, na Câmara.dos Deputados), que aprova· 
o texto do Acordo Bâsico de Cooperação Cientifica e Técnica, rw
mado entre a República Federativa do Brasil e a República do 
Suriname, em Brasília, a 22 de junho de 1976, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n9s 673 e 674, de 1976,.das 
Comissões: 

-de Relações Exteriores; e 
-de Educação e Cultura. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Está encerrada a 
Sessão. 

(Levanta-se a Sessão. às 18 horas e 30 minutos.) 

ATA DA 172• SESSÃO, EM 30 DE SETEMQRO DE 1976 
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
PRESID2NCIA DO SR. MA.!7A1HÃES PINTO 

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

Adalberto Sena - Altevir Leal - José Guiomard - José Es
teves- Cattete Pinheiro --: Henrique de La Rocque- Fausto Cas
telo-Branco- Helvídio Nunes- Petrônio Portella- Mauro Bene
vides - Virgílio Tâvora - Wilson Gonçalves - Agenor Maria -
Jessé Freire - Domício Gondim - Ruy Carneiro - Marcos Freire 
- Paulo Guerra- Arnon de Mello - Luiz Cavalcante -Teotónio 
Vilela - Augusto Franco - Heitor Dias - Luiz Viana - Dirceu 
Cardoso - Eurico Rezende - Roberto Saturnino - Vasconcelos 
Torres- Benjamim Farah- Darlton Jobim- Nelson Carneiro
Gustavo Capanema - Magalhães Pinto - Franco Montoro -
Orestes Quércia - Otto Lehmann - Benedito Ferreira - Lâzaro 
Barboza - · Itallvio Coelho - Saldanha Derzi - Leite Chaves -
Evelâsio Vieira- Otair Becker- Daniel Krieger. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 44 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a Sessão. 

O Sr. 19-Secretário procederá à leitura do Expediente. 

~lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
PARECERES 

PARECER N9799, DE 1976 
Da Comissão de Redação 

Redação do vencido, para o 19 turno regimental, do 
Proieto de Lei do Senado n9 89, de 1974. 

Relator: Senador Otto Lehmann 

A Comissão apresenta a redação do vencido, para o segundo 
turno regimental, do Projeto de Lei do Senado n9 89, de 1974, que 
dispõe sobre a denominação de vias e estações terminais do Plano 
Nacional de Viação e dá outras providências. 

Sala das Comissões, em 30 de setembro de 1976. - Danton 
Jobim, Presidente- Otto Lehmann, Relator- VlrgO!o Távora. 

ANEXO AO PARECER N9 799. DE 1976 

Redação dÓ vencido, para o 19 turno regimental, do Proje
to de Lei do Senado n989, de 197 4, que dispõe sobre a deno
minação de vias e estações terminais do Plano Nacional de Vlá· 
ção, e dá oum.s providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. J9 As estações terminais, obras-de-arte ou trechos de via 
do sistema nacional de transporte terão a denominação das localida
des em que se encontrem, cruzem ou interliguem, consoante' a 
nomenclatura estabelecida pelo Plano Nacional de Viação. 

Parágrafo único. Na execução do disposto neste artigo será 
ouvido, previamente, em cada caso, o órgão.administrativo compe
tente. 

Art. 29 Mediante lei especial, e observada a regra estabelecida 
no artigo anterior, uma estação terminal, obra-de-arte ou trecho de 
:lia poderá ter, supletivamente, a designação de um fato histórico ou 
de nome de pessoa falecida que haja prestado relevante serviço à 
Nação ou à Humanidade. 

Art. 39 São mantidas as denominações de estações terminais, 
obras-de-arte e trechos de vias aprovadas por lei. 

Art. 49 O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 
90 (noventa) dias, estabelecendo, inclusive, o início de sua execução. 

Art. 59 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 69 Revogam-se as disposições em contrário 

PARECER N9 800, DE 1976 
Da Comissão de Redação 

Redação do vencido, para o 19 turno regimental, Projeto 
de Lei do Senado n9 190, de 1976. 

Relator: Senador Otto Lebmann 

A Comissão apresenta a redação do vencido, para o segundo 
turno regimental, do Projeto de Lei do Senado n9 190, de 1976, que 
dispõe sobre a não incidência aos Vice-Prefeitos Municipais da 
incompatibilidade prevista no art. 84, item I da Lei n9 4.215, de 27 de 
abril de 1963. 

Sala das Comissões, em 30 de setembro de 1976. - Danton 
Joblm, Presidente- Otto Lehmann, Relator- VlraOJo T6vora. 
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ANEXO AO PARECER N9 800, DE 1976 

Redação do vencido, para o 29 turno regimental, do Proje
to de Lei do Senado n9 190, de 1976, que dispõe sobre a não 

. incidência aos Vice-Prefeltos Municipais da lncompadbilidade 
prevista no art. 84, item I da Lei n9 4.215, de 27 de abril de 
1963. 

O Congresso Nacional decreta: 

. Ar.t. 19 Ao Vice-Prefeito Municipal não se aplica a incompati· 
bilidade referida. no art. 84, item r da Lei n9 4.21 5, de 27 de abril de 
1963 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil}, salvo quando 
no exercício do cargo de Prefeito. 

Parágrafo único. Ao Vice-Prefeito Municipal aplica-se o dispos-
to no art. 85, item lll, da referida Lei. 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto}- O Expediente lido 
vai à publicação. 

Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 19-Secretário. 

~lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 251, DE 1976 

-Altera o art. 89, da Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 
1966, que criou o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. '19 Os incisos II e III, do art. 89, da Lei n9 5.107, de 3 de se

tembro de 1966, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"II - No caso .de rescisão, pelo empregado, sem justa 
causa, ou pela empresa com justa causa, a :conta poderá ser 
·utilizada, parcial ou totalmente cem a assistência do Sindica
to da categoria do empregado,' ou na falta deste com a do re
presentante do Ministério do Trabalho nas seguintes situa
ções, devidamente comprovadas: 

a} aplicação do capital em atividade comercial, indus
trial ou àgropecuária; em que se haja estabelecido individual· 
mente ou cm sociedade; 

b} aquisição de moradia própria nos termos do art. 10 
desta Lei; 

c} necessidade grave e premente pessoal ou familiar; 
d} aquisição de equipamento destinado a atividàde de 

natureza autónoma; 
e} por motivo de casamento de empregado de ambos os 

sexos. 
lll - Durante a vigência do cont~ato de trabalho, a 

conta somente poderá ser utilizada na ocorrência das hipó· 
teses previstas nas letras "b", "c" e "e", do item H deste arti
go". 

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Justificação 

A modificação do art. 89, inciso H e lll, da Lei n9 5.107, de 13 
de setembro de 1966, é um imperativo, quanto mais não seja, pelo 
menos, de lógica e bom sãnso. 

Com efeito, não se pode conceber a discriminação contida na 
letra "e", do inciso rr, do'.art. 89, que em sua atual redação, somente 
permite o saque do saldo }ancârio, mantido em conta vinculada, em 
razão de casamento, apenas para empregados do sexo feminino. 

Não conseguimos, até hoje, atinar com os motivos que teriam le· 
vado o legislador a fixar o dispositivo legal sob exame, que se nos 
apresenta sobremodo draconiano, na medida em que somente permi
te a utilização da conta vinculada por parte da mulher, vedando esse 
mesmo saque ao empregado do sexo masculino, como se este não 
tivesse despesas com o casamento. 

Outro aspecto a ressaltar é que, mesmo permitindo o saque 
apenas à mulher empregada, essa permissão somente se concretiza 
em caso de rescisão do pacto laboral, com o que, fica deveras 
dificultada a movimentação da conta bancária, quando o mais justo 
seria que, em caso de casamento, independente de rescisão do 
contrato de trabalho, pudessem os empregados, de ambos os sexos, 
sacar os depósitos bancários resultantes do sistema do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço. 

Os motivos da presente proposição, uliús, por si só se exrlicum, 
pois como é óbvio, o saque em razão de matrimónio deve ser 
liberado, a fim de servir de ajuda paru que o empregado, de ambos os 
sexos e na constância do contrato de trí!balho, possa fazer face à des
pesas extraordinárias dele decorrentes. 

O que vem acontecendo na prática é que os empregados vêm 
enfrentando uma série de dificuldades para sacar os minguados 
~ruzeiros depositados na conta bancária vinculada, em razão das 
exigências contidas nos Códigos de que trata a Ordem de Serviço 
FGTS-POS N9 01/71, como por exemplo, o Código 22, que disCÍ· 
plina o contido na letra "e", do inciso 11, sob exame, do seguinte 
teor: 

"22 OPTANTE - MOTIVO - Utilização da conta 
vinculada de empregado do sexo feminino. por motivo de 
casamento. 

PROVA - a} prova do cfetivo desligamento da 
empresa, mediante anotação na Carteira de Trabalho, 
suprida por outros meios permitidos em direito; 

b} certidão de casamento." 

As dificuldades existentes para o saque do Código 22, mutatis 
mutandis, são as mesmas ocorrentes para os demais casos de que tra
ta o art. 89, incisos II e lll, que ora buscamos modificar pela redução 
apresentada, que nada mais visa do que possibilitar ao empregado, 
independente de sexo, o saque nas condições previstas e na constân
cia, ou não, do contrato de trabalho. 

Sala das Sessões, 30 de setembro de 1976- Nelson Carneiro. 

LEGISLAÇÃO, CITADA 

LEI N95.107,DE 13 DE SETEMBRO DE 1966 

Cria o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e da ou· 
tras providências. 

••••••••••••••••••••• o •••• o •••••••••••• o. o •••••••••••• o •••••• 

Art. 89 O empregado poderá utilizar a conta vinculada, nas 
seguintes condições, conforme se dispuser em regulamento: (9) 

I- No caso de rescisão sem justa causa, pela empresa, compro
vada pelo depósito a que se refere o artigo 69, ou por declaração da 
empresa, ou reconhecida pela Justiça do Trabalho, no de rescisão 
com justa causa, pelo empregado, nos termos do artigo 483, da CLT, 
e nos casos de cessação de atividade da empresa, de término de con
trato de trabalho de tempo estipulado, ou de aposentadoria concedia 
pela previdência social, a conta poderá ser livremente. movimentada. 

II-No caso de rescisão, pelo empregado, sem justa causa, ou 
pela empresa com justa causa, a conta poderá ser utilizada, parcial 
ou totalmente, com a assistência do Sindicato da categoria do empre
gado, ou na falta deste com a do representante do Ministério do 
Trabalho e Previdência Social (MTPS) nas seguintes situaç&a, 
devidamente comprovadas: 

a) aplicação do capital em atividade comercial, industrial ou 
agropecuária; em que se haja estabelecido individualmente ou em 
sociedade; 

b) aquisição de moradia própria nos termos do artigo 10 desta 
lei; 

c) necessidade grave e premente pessoal ou familiar: 
d) aquisição de equipamento destinado a atividade de natureza 

autónoma; 
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e) por motivo de casamento do empregado do sexo feminino. 

III - Durante a vigência do contrato de trabalho, a conta 
somente poderá ser utilizada na ocorrência das hipóteses previstas 
nas letras, "b" e "c" do item II dêste artigo. 
o o 0 OO 

0 
0 O 0 0 0 o 0 00 o o 0 00 O O o O 00 O O 0 O 0 0 00 00 O 00 OO I 00 00 00 0 0 I O 00 0 0 0 0 O . 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação 
Social.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) O projeto lido serâ.pu
blicado e remetido às comissões competentes. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
ijativo n9 19, de 1976 (n9 57-B/76, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o texto da Convenção Internacional sobre 
Responsabilidade Civil em Danos causados por Poluição por 
Óleo, concluída em Bruxelas, a 29 de novembro de 1969, ten· 
do 

PARECERES, sob n9s 749 e 750, de 1976, das 
Comissões: 

-De Relações Exteriores, favorável; e 
- De Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade do projeto. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o ap~vam permaneçam sentados. (Pau

sa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item l: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n9 25, de 1976 (n9 58-!J/76, na Câmara dos Deputados, 
que aprova o texto do Acordo Básico de Cooperação Cientí· 
fica e Técnica, firmado entre a República Federativa do 
Brasil e a República do Suriname, em Brasília, a 22 de junho 
de 1976, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS; sob n9s 673 e 674, de 
1976, das Comissões: 

-de Relações Exteriores;e 
- de Educação e Cultura. 

Em discussão o projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, encer

rarei a discussão. (Pausa.) Encerrada ... 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados.(Pau-

sa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Esgotada a matéria 
constante da Ordem do Dia. 

Sobre a mesa, redações finais dos Projetas de Decreto Legislati· 
vo n9s 19 e 25. de 1976, aprovados na Ordem do Dia da presente ses
são e que, nos termos do parágrafo único do art. 355 do Regimento 
Interno, se niio houver objeçilo do Plenârio, serão lidas pelo Sr. 19-Se· 
cretário. (Pausa) 

São lidas as seguintes 

PARECER N9 801, DE 1976 
Da Comissio de Redaçio 

Redação final do Projeto de Decreto LegisladYo n' 19, de 
1976 (n9 57-B/76, na Cimara dos Deputados). 

Reiator: Senador Vlralllo T6vora 
A Comissão apresenta a rcdação final do Projeto de Decreto 

Legislativo n' 19,-dc 1976 (n9 57-B/76, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto da Convenção Internacional sobre Responsa
bilidade Civil em Danos Causados por Poluição por Óleo, concluída 
cm Bruxelas, a 29 de novembro de 1969. 

Sala das Comissões, cm 30 de setembro de 1976. - Danton 
Joblm, Presidente- VIJ'IOIO T'Yora, Relator- Otto Lebmann. 

ANEXO AO PARECER N9 801, DE 1976 

Redação final do Projeto de Decreto LegislatiYo n9 19, de 
1976 (n' 57-B/76, na Cimara dos Deputados),· 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do 
art. 44, inciso I, da Constituição, e cu, , Presidente do 
Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 , DE 1976 

Aprova o texto da Convenção lntemadonal sobre 
Responsabilidade Civil em Danos Causados por Polulçio por 
Óleo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 ~ aprovado o texto da Convenção Internacional sobre 

Responsabilidade Civil em Danos Causados por Poluição por Óleo, 
·concluída em Bruxelas, a 29 de novembro de 1969. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra cm vigor na data de sua 
publicação. 

PARECER N9 SOl, DE 1976 

Da Comlssio de Redaçio 

Redação final do Projeto de Decreto LegislatiYo n9 25, de 
1976 (n9 .58-B/76, na Câmara dos Deputados). 

Relator: Senador VqOio Tivora· 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Decreto 

Legislativo n9 25, de 1976 (n9 58-B/76, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do Acordo Bâsico de Cooperação Científica e 
Técnica, firmado entre a República Federativa do Brasil e a Repúbli
ca do Suriname, em Brasnia, a 22 de junho de 1976. 

Sala das Comissões, em 30 de setembro de 1976. - Danton 
Joblm, Presidente- VIJ'IOIO Tlhora, Relator- Otto Lebmann. 

ANEXO AO PARECER N9 802, DE 1976 

Redaçio flnalllo Projeto de Decreto Legislativo n9 l5, de 
1976 (n9 58-B/76, na Câmara dos Deputados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do 
art. 44, inciso I, da Constituição, c eu, , Presidente do 
Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 , DE 1976 

AproYa o texto do Acordo B'slco de Cooperação Cientffi. 
ca e Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da Replibllca do Suriname. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. !9 1:: aprovado o texto do Acordo Básico de Cooperação 

Cientifica e Técnica entre o Governo da República Federativa do 
1 
I 

j 
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Brasil e o Governo da República do Suriname, firmado em Brasilia, 
a 22 de junho de 1976. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra cm vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- As redações finais 
lidas vão à publicação. 

rio. 
Sobre a m~ •. rcquerimentos que serão lidos pelo Sr. 19-Secrctã-

São lidos e aJ'rQvados os seguintes 

REQUERIMENTO\N9 518, DE 1976 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro 
dispensa de publicação, para imediata discussiro e votaÇão, da re· 
dação final do P.rojeto de Decreto Legislativo n9 19, de 1976. 

Sala das Sessões, em 30 de setembro de 1976. - Ruy Santos. 

REQUERIMENTO N9 519, DE 1976 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispen
sa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação final 
do.Projoto de Decreto Legislativo nll25, de 1976. 

Sala das Sessões, em 30 de setembro de 1976.- Ruy Santos. 

O SR •. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Aprovados os re
querimentos, passa-se à imediata aprecia~ão das redações finais dos 
Projetas de Decreto Legislativo n9s 19 e 25, de 1976. 

Em discussão a redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n9 19, de 1976, anteriormente lida. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, decla~o-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovada. . 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Passa-se, agora, à 
apreciação do Projeto de Decreto Legislativo n9 25, de 1976, 
anteriormente lida. 

Em discussão a redação 'final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

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

A Reclassificação de Cargos, surgida para reorganizar o serviço 
público civil e beneficiar seu pessoal, se torna cada vez mais um ins
trumento de terríveis injustiças. Muito temos aludido a situações con
cretas, ~m sucessivos apelos ao Dirctor-Gcral do DASP e ao Pre· 
siderite da República, para que corrijam erros e acudam a situações 
dramáticas. 

Impressiona-me o crescente clamor que me vem, através de car
tas pungentes com que incontáveis funcionârios pedem justiça. Res· 
ta-nos, apenas, dar eco a essas vozes desesperadas, transmitindo, 
desta tribuna, às autoridades competentes, o desespero de homens e 
mulheres que serviram ao Pais, dez, vinte, trinta c mais anos e, agora. 
se vêem lançados a situação miserável. A engrenagem técnico-buro· 
crâtica é insensível e se não é atingida pelo clamor dos injustiçados, 
não hesita em desconhecer direitos adquiridos, bem como coagir 
humildes servidores a uma opção pelo regime da CLT, sob pena de 
conseqUências ainda mais duras. 

~ 0 que se dá com os Técnicos de Laboratório do antigo lnstitu· 
to Oswaldo Cruz. 

"Somos funcionários dos mais antigos do Ministério da 
Saúde, com 25, 30 ou 35 anos de serviço, sem nunca termos 
tido promoçÕes ou vantagens de parte alguma. Agora depo· 
sitávamos nossa esperança no Plano de Classificação, cspe· · 
rando dar a nossos filhos um futuro melhor e fomos 
excluídos impiedosamente". 

f: o que diz um Técnico de Laborat6rio do antigo Instituto 
Oswaldo Cruz que foi excluído da Reclassificação e, juntamente, 
com dezenas de milhares de outros servidores, posto em disponibili· 
dade. O que significa: atirado, após 30 anos de serviço, à miséria. 

o mesmo se dá com antig?s Telegrafistas do antigo Departa
mento dos Correios e Telégrafos, postos em elevado número em dis
ponibilidade, alguns por não quererem optar pelo regime da CLT. 
Uma opçio que nada mais oferece a velhos servidores que escolher 
entre a cruz e a espada. 

Um desses Telegrafistas, com cinco. filhos menores, pede que 
apele ao Chefe do Governo "em favor de mais de 70 000 servidores 
perseguidos pelo DASP". Retirou os filhos do colégio e passa fome. 
Isso porque confiou e serviu a uma repartição do Governo durante 
muitos anos, pelo que. é, como tantos outros, implacavelmente pu· 
nido. Em vez da melhoria merecida pela Reclassificação, foi lançado 
à miséria, sem condiÇões para obter !JOVO emprego, pois além de 
especializado em radiotelegrafia·, a idade o condena ao desemprego. 

Sr. Presidente, é com emoção que lemos tantas e tão dolorosas 
cartas. O que mais nos é dado fazer, se não vir a esta tribuna para 
apontar li injustiça e lutar por sua yorreção? Não podemos negar a 
esses desesperados nosso apoio, nossa solidariedade, nestes tempos 
tão cruéis. E, de outro lado, acreditamos que enquanto o desespero 
popular encontrar eco nesta Casa, poderemos abrigar a esperança de 
mudanç,as e, especialmente, de justiça. Não é possível silenciar, mes
mo que nada mais possamos fazer além da criticá, e da denúncia c do 
apelo. Mas, se âgua mole em pedra dura tanto bate até que fura, co
mo nos ensina o saber popular, impõe-se-nos a crítica, a denúncia, o 
apelo e, acima de tudo, o gesto de solidariedade com humildes e 
desesperados. Até que dias melhores advenham para todos nós. 
(Muito bem!) 

o SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Nada mais haven· 
do que tratar, vou encerrar a Sessão, designando para a ordinâria de 
amanliã a seguinte 

ORDEMDODIA 

-1-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 476, de 1976, do 
Sr. Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais 
do Seriado Federal, dos discursos proferidos pelo Primeiro-Ministro 
japonês Takeo Miki e pelo Presidente Ernesto Geisel, em Tóquio, no 
dia 17 de selem bro de 1976. 

-2-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 478, de 1976, do 
Sr. Senador Mauro Benevides, solicitando a transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, do artigo de autoria de Dom Miguel Câmara, in
titulado "No Centenârio de Vicente de Castro", publicado no Jor
nal O Povo, de 17 de setembro de 1976. 

-3-

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da cons
titucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do 
Projeto de Lei do Senado n9 19, de 1976, do Sr. Senador Fr_an~o 
Montoro, que dispõe sobre a concessão do abo~o de permancnc•.a 
cm serviço às mulheres seguradas do INPS a partir de 25 anos de au-
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vidade, dando nova redação ao §49 do artigo 10 da Lei n9 5.890, de 8 
de junho de 1973, tendo 

PARECER, sob n9 187, de 1976, da Comissão: 
-de Constltulçio e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Estâ·encerrada a 
Sessão. 

I Levanta-se a Sessão às /8 horas e 50 minutos) 

INSTITUTO DE PREVIDtNCIA DOS CONGRESSISTAS 

RESOLUÇÃO N9 50/76 

Altera dispositivo da Resolução n9l0/71. 

O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Con· 
gressistas, no uso de suas atribuições, 

RESOLVE: 
Art. (9 O art. 29 da Resolução n9 20/71 passa a ter a seguinte 

redação: 

"Art. 29 Os juros compensatórios serão à razão de dois 
e meio por cento (2,5%) ao mês, calculados sobre o montante 
do empréstimo e cobrados, mensalmente, em parcelas iguais, 
juntamente com as prestações." 

Art. 29 Fica estabelecido o limite anual de CrS 8.000.000,00 
(oito milhões de cruzeiros) para este financiamento pelo IPC, 
cabendo ao Conselho Deliberativo a modificação deste teto. 

Art. 39 Esta Resolução entra em vigor a partir de J9 de outu· 
bro do corrente ano. 

Brasília, em 29 de setembro de 1976. (a) Deputado José Passos 
Porto, Presidente - Deputado Josê Bonlfliclo Neto, Conselheiro -
Senador Cattete Pinheiro, Conselheiro - Senador Heitor Dias, 
Conselheiro - Deputado Bento Gonçalves, Conselheiro -
Deputado Raul Bernardo, Conselheiro. 

.ATAS DAS COMISSOES 
COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL 

9• REUNIÃO, REALIZADA 
EM 23 DE SETEMBRO DE 1976 

Ãs dez horas do dia vinte e três de setembro de mil novecentos e 
setenta e seis, na Sala "Epitácio Pessoa", sob a presidência do Sr. 
Senador Lâzaro Barboza, e a presença dos Srs. Senadores Otto 
Lehmann, Itamar Franco, Mauro Benevides e Heitor Dias, reúne-se 
a Comissão de Serviço Público Civil. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senado· 
res Augusto, Accioly Filho e Luiz Viana. 

~ dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que el'l' 
seguida é dada como aprovada. 

Constante da pauta são relatados os seguintes Projetas: 

Pelo Sr. Senador Itamar Franco: 
Parecer favorável ao Projeto de Lei do Senado n9 213, de 1975, 

que "acrescenta dispositivos à Lei Complementar n9 26, de i 1 de 
setembro de 1975, que "altera dispodições da legislação que regula o 
Programa de Integração Social- PISe o Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público- PASEP". 

Durante a discussão o Sr. Presidente concede vista da matéria 
ao Sr. Senador Otto Lehmann. 

Parecer por audiência do SERPRO ao Projeto de Lei da 
Câmara n9 41, de 1976, que "amplia a competência do SERPRO pa
ra prestar sérviços à iniciativa privada", 

Em discussão e votação é o parecer aprovado sem restrições. 

Pelo Sr. Senador Mauro Benevldes: 
Parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara n9 87, de 1975, 

que "dispõe . sobre o registro de empresas nas entidades fiscaliza
doras do exercício de profissões". 

Em discussão e votação é o parecer aprovado por unanimidade. 

Nada mais havendo a tratllr, o Sr. Presidente encerra a Reunião 
e, para constar, eu, Sônia de Andrade Peixoto, Assistente da Comis· 
são, lavrei a presente Ata que, apó~ lida e aprovada, serâ assinada pe· 
lo Presidente. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

17t REUNICÃO, REALIZADA 
EM 21 DE SETEMBRO DE 1976. 

EXTRAORDINÁRIA 

Ãs dez horas do dia vinte e um de setembro de mil novecentos e 
setenta e seis, na Sala "Clóvis Bevilacqua", sob a'presidência do Sr. 
Senador Henrique de La Rocque, Vice-Presidente no exercício da 
Presidência, e a presença dos Srs. Senadores Itamar Franco, Ruy 
Santos e Saldanha Derzi, e o Prof\> Olimpio Gonçalves Mendes, 
Presidente da Associação dos Professores do Distrito Federal, reúne
se a Comissão de Educação e Cultura. 

O Sr. Presidente, Senador Henrique de La Rocque, convida o 
Prof\> Olimpio·Gonçalves Mendes, para integrar a Mesa, esclarecen
do que o mesmo, atendendo a convite desse órgão técnico, discorrerã 
sobre a "Situação Salarial e Funcional de Professores do Distrito. 
Federal". 

Com a palavra, o orador aborda detalhadamente temas ligados 
à Profissionalização do Magistério; Equiparação dos níveis dos 
professores do Distrito Federal, aos da área federal; melhor 
qualidade de Ensino; participação da Associação dos Professores do 
Distrito Federal em caráter permanente na elaboração do Estatuto 
do Magistêrio e maior reconhecimento à figura do professor 
alfabetizador. 

Finalizando, o Prof9 Olimpio Gonçalves Mendes afirma que "o 
Ensino deve primar mais péla qualidade do que pela quantidade. O 
que existe hoje é a preocupação de uma aprovação em massa". 

Com a palavra, o Sr. Senador Itamar Franco informa à Comis· 
são que levará ao Plenârio da Casa o problema .da profissionalização 
do magistério e a equiparação dos níveis dos professores do Distrito 
Federal, aos da .ãrea federal e futuramente encaminharâ ao Poder 
Executivo, sugestões para que se resolva a angustiante situação dos 
professores .• 

Concluindo, o Sr. Presidente agradece ao Professor Olimpio 
Gonçalves Mendes, pela magnífica palestra proferida e estende 
agradecimentos aos Senhores Parlamentares pela presença na 
reunião. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião lavrando eu, 
Sônia de Andrade Peixoto, Assistente da Comissão, a presente Ata 
que, lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente. 
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MISA 

Presidente: 39-Secretório: 

LIDUANÇA DA ARINA 
IDA MAIORIA 

Magolhdes Pinto IARENA-MGJ lourivol Baptista !ARENA-SEI 
líder 

Petrónio Partello 
Vice-líderes 

Eurico Rezende 
Jarbas Possa(inho 

José llndoso 
Maltas leao 

Osirei Teixeira 
RuySonios 

Saldanha Derzi 
Virgílio T óvora 

I 9.VJce-Presidente: 
Wilson Gonçalves IARtNA-CEJ 

49-Secretório: 
lenoir Vorgos IARENA-~CI 

29.Vice-Presidente: 
lll!njamim Faroh IMDB-RJI 

J9.Secrlltório: 
Di norte Mariz IAJ!ENA-RNI 

Suplentes de Secretónos: 

LIDIRANÇA DO MDI 
IDA MINORIA 

29-Secretório: 
Marcos Freire IMDB-PEI 

Ruy Carneiro IMDB-PBI 
Renato Franco !ARENA-PAI 

Alexandre Costa IARENA-M11o 
Mendes Conole IARENA-MTI 

líder 
Franco Montara 

Vice-líderes 
· Mauro Benevides 

Roberto Soturnino 
Itamar Franco 

Evandro Carreira 

COMISSOU 

Oiretor: Jaté Soares de Oliveira filho 

local: Anexo 11- Térreo 
Telefones: 23·6244 e 25·8505- Ramais 193 e 257 

A) SIRVIÇO DI COMISSOU PUMANINTIS 

Chefe: Claúdio CorJas Rodngues Costa 

local: Anexo 11- Térreo 

T~lefone: 25·8505- Ramais 301 e 313 

C:OMISSlO DI AGIICULlUIA- (CA) 
17Membrosl 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Orestes Quércio 

• Vice-Presidente: Benedito Ferreira 

Titulare• 

I. Vasconcelos Torres 
2. Paulo Guerra 

3. Benedito Ferreira 
4. ltallvlo Coelho 

5. Mendes Canele 

I. Agenor Maria 

2. Orestes Quércla 

ARENA 

MDB 

luplent11 

I. Altevlr leal 

2. Otolr Becker 
3. Renato Franco 

I. Adalberto Seno 
2. Amoral Peixoto 

Assistente: Marcus Vlnicius Goulart Gonzogo- Ramol706 

ReuniOes: Quartas.fe)tat,l!ls 10.30 horas. 
llocal. Saia Epitócio Pessoa- Artilll<o 11- Ramol615 

COMISSlO DI ASSUNTOS RIGIONAIS- (CAl) 
17 Membros! 

Titular•• 

I. Cottete Pinheiro 
2i José Guiomord 
3. Teotónio Vilela 
4. Renato Franco 
5. José Esteves 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Cattete Pinheiro 
Vice·Presidente: 11genar Maria 

5usllent11 
ARENA 

I. Saldanha Derzi 
2. José Sorney 
3. Benedito Ferreiro 

MDB 
I. Agenor Maria I Evelósio Vieira 
2. Evondro Carreiro 2. Gilvan Rocha 
Assistente: l6do Ferreira da Rocha- ~amal312. 
Reunic5es: Terças-feiras, às10:00 horas. 
local: Sala "Epitócio Pessoa" -Anexo 11- Ramal615. 

COMISSlO DI CONSTilUIÇlO I JUSTIÇA- (CCJ) 
U3Membrosl 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Accioly Filho 
19. Vice.-Presidente: G.ustava Capanemó 

29-Vice-Presidente: Paulo Brossord 

Thufare• Supllllfll 
ARENA 

1. Maltos leaa 
2. Otto Lehmonn 
3. Petrónia Porrella 
4. Renato franco 

1. Accioly Filho 
2. José Sarnéy 
3. José llndoso 
4. Helvldlo Nunes 
5. ltallvia Coelho 5. Osires Teixeira 
6. Eurico Rezende 
7. Gus}avo Coponemo 
8. Heltor Dias 
9. Henrique de Lo Rocque 

MDB 
l, ,Dirceu Cardoso I. Franco.Montoro 
2. l~ile Chaves 2. Mauro Benevides 
3. Nelson Carneiro 
4. Paulo Brossord 

Assistente: Maria Helena Bueno Branoao- Ramal305. 
ReuniOe~ Quortas-leit4s,l!ls 10.00 b9ras 
local: Solo "Clóvis Sevllacquo" - Anexo 11-.Ramol623. 



..................... .u .......... --= .. u•a.==••~""~~--•=•=~=m=--=--•-.--.-.--,---------------------------------· 

6476 Sexta-feira ]9 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II) Outubr.o de 1976 

COMISSlO DO DISTRITO PIDIUL- (CDP) 
III Membros! 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Heitor Dias 

V ice-Presidente: Adalberto Sena 

ntularea Suplente• 
ARENA 

I. Helvídia Nunes I. Augusto Franco 

2. Eurico Rezende 2. luiz Cavalcante 

3. Ronoto Franco 3. José llndoso 

4. Osires Teixeirr 4. Virgílio Távora 

5. Saldanha Derzi 

6. Heitor Dias 

7, Henrique de lo Rocque 

8. Otoir 8ecker 

I. Adalberto Seno 

2. lózaro Barboza 

3. Ruy Carneiro 

MDB 

I. Evondro Carreir11. 

2. Nelson Carneiro 

Assistente: Ronalda Pacheco de Oliveira- Ramal306. 

Rouniões: Quintas. feiras, às 9:00 horas. 

I:" :.11· Si! ln "R::y Barbosa" -Anexo 11 - Ramais 621 e 716 

COMISSlO DIICONOMIA- (CI) 
III Membros! 

Titulare• 

I. Milron Cabral 

2. Vasconcelo's Torres 

3. Jessé Freire 

4. luiz Cavalcante 

5. Arnon de Mollo 

~. Jarbas Passarinho 

7. Paulo Guerra 

8. Renato Franco 

I. Franco Montara 

2. Orestes Quércia 

3. Roberto Saturnino 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Milton Cabral 

Vice-Presidente: Renato Franco 

ARENA 

MDB 

Suplente• 

I. Benedito Ferreira 

2. Augusto Franca 

3. Ruy S~ntos 

4. Cattele Pinheiro 

5. Helvídlo Nunes 

I. Agenor Maria 

2. Amoral Peixoto 

Assistente: Daniel Reis de Souza - Ramal675. 

Reuniões: Quartas. feiras, às 10:00 horas. 

local: Sala "Epitó.clo Possoa"- Anexo 11- Rama1615. 

COMISIAO DIIDUCAÇlO I CULTURA- (CIC). 
(.S MerT)bro's) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Torso Outra 

Vfce-Presidente·: Henrique de la Rocque 

ntularel Suplente• 
ARENA 

I. Torso Outra .t,rnon de Mello 
2. Gustovo Capanema 2. HeMdio Nunes 
3. Jo<lo Calmon 3. Joié Sarney 
4. Henrique de la Rocque ~· Ruy Santos 

5. Mendes Ca"ale 
6. Otto Lehmann MDB 

L Evelóslo Vieira I. Franca Montara 

2. Paul() Brossard 2. Itamar Franco 
3. Adal~erto .Sena 

Assistente: Cfelde Maria B. F. Cruz- Ramal598. 

ReuQi6es: Quintas-feiras, às 10:00 horas. 

Local: Sala "Clóvis Bevilácqua"- Anexo 11 -Ramal 623 

COMISSlO DI PINANÇAS- CC:P) 
117 Membros! 

ntularel 

I. Saldanha Derzi 

2. Benedito Ferreira 

3. Alexandre Costa 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Amoral Peixoto 

Vice-Presidente: Teotónio Vilela 

ARENA 

Suplente• 

1. Daniel Krleger 

2. José Gulomard 

'3. José Sarney 

4. Fausto Castelo-Branco 4. Heitor Dias 

5. Jessé Fleire 

6. Virgílio Távora 

7. Maltas leão 

B. Tarso Outra 

9. Henrique àe la Rocque 

10. Helvídlo Nunes 

11. T eot6nlo Vilela 

12. Ruy Santos 

I. Amoral Peixoto 

2. leite Chaves 

3. Mauro Benevides 

4. Roberto Saturnino 

5. Ruy Carneiro 

MDB 

5, Cottete Pinheiro 

6. Oslres T eixel r a 

I. Danton Jobim 
2 •. Dirceu Cardoso 

3. Evelásio Vieira 

Assistente: Marcus Vlnlcius Goulart Gonzaga- ~amal303. 

Reunl6es: Quintas-feiras, ~~ I 0:30 horas. 

Local: Sala "Ruy Barbosa" -Anexo 11 - Rama:s 621 e 71 6 

-- __ __,. 



\ 

1 

Outubro de 1976 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II) Sexta-feira 19 6477 

COMISSlO DILIGISLAÇlO S"OCIAL- (CI:S) 
17 Membros! 

Titulares 

J. Mendes Canele 
2. Comício .Gandim 
3. Jarbas Passarinho 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Nelson Carneiro 
Vice-Presldente: Jessé Freire 

Suplentes 
ARENA 

J. Virgílio T óvQra 
2. Eurico Rezende 
3. Accloly Filho 

4. Henrique de la Rocque 
5. Jessé Freire 

MDB 
J. Franco Montoro J. Lázaro Barboza 
2. Nelson Carneiro 2. Ruy Carneiro 

Assistente: Daniel Reis de Souza- Ramal675 
Reuniões: Quintos-feiras, às J J :00 horas. 
local: Selo "Clóvis Bevílacqua"- Anexo 11- Ramal 623. 

COMISSlO DI MINAS I INIRGIA- (CMI) 
17 Membros! 

Titulares 

I. Milton Cabral 
2. ~rnon de Mello 
3. luiz Cavalcante 
4. Comício Gondlm 
5. João Calmon 

I. Dirceu Cardoso 
2. Itamar Franco 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Joao Calmon 
Vice-Presidente: Comício Gondim 

Suplentes 
ARENA 

I. Paulo Gue~Ja 
2. José Guiomard 
3. Virgílio Távora 

MDB 
I. Gílvan Racha 
2. leite Chaves 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramal306. 
ReuniÕes: Quintas-feiras, às 10:30 horas. 
local: Sala "Epitócio Pessoa"- Anexo 11- Ramai6J5. 

Titulares 

I. José lindoso 
2. Renato Franco 
3. Otto Lehmann 

I. Danton Joblm 
2. Orestes Quércla 

COMISSlO DI RIDAÇlO (CR) 
15Membrosl 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Danton Joblm 
Vice-Presidente: Renato franco 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

J. Vlrgilío Távora 
2. Mendes Canele 

I. Dirceu Cardoso 

Assistente: Maria Carmen Castro Souza - Ramal 134. 
Reuniões: Quartas-feiras, os 1 J rOO horas. 
Local: Sala "Clóvis Bovilacqua"- Anexo 11 - Ramal 623. 

COM~SSAO DI RILAÇOU IXftiiOIIS- (CRI) 
115Membrosl 

Titular•• 

I. DanieiiCrieger 
2. luiz Viana 
3. Virgílio Távora 
4. Jessé Freire 
5. Arnon de Mello 
6. Petrõnio Portella 
7. Saldanha Derzi 
8. José Sa rney 
9. João Calmon 

10. Augusto Francc 

1. Danton Joblm 
2. Gllvan Rocha 
3. Itamar Franco 
4. leite Oaves 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: DanieiiCrieger 
J9.Vice-Presldente: l~il Viana 

29-Vice-Presldente: Virgílio Távora 

ARENA 

MDB 

Suplent11 

I. Accioly filho 
2. José lindoso 
3. Cattete Pinheiro 
4. Fausto Castelo-Branco 
5. Mendes Canele 
6. Helvidio Nunes 

I. Nelson Carneiro 
2. Paulo Brossord 
3: Roberto Saturnino 

5. Mauro Benevides 

Assistente: Cõndido Hippertt- Romal676. 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:30 horas. 
local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716. 

Titulares 

COMI55l0 DI SAUDI- (CS) 
17 Membros! 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Fausto Castelo-Branco 
. Vice-Presidente: Gilvan Rocha 

Suplentes 

ARENA 

I, Fausto Costeio-Branco I. Saldanha Derzi 
2. Mendes Canele 2. Cattete Pinheiro 

3. Ruy Santos 
4. Otair Becker 
5. Altevir leal 

I. Adalberto Sena 
2. Gilvon Rocha 

MDB 

I. Evandro Carreira 
2. Ruy Carneiro 

Assistente: Lêda Ferreira da Rocha -Ramal~ 12. 
Reuniões: Quintas-feiras, às li :00 horas. 
local: Sala "Epitdclo Pessoa"- Anexo 11- Ramal615. 

-
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COMISSAO DI SIGUIANÇA NACIONAL- (CSN) 
17 Membros! · 

Titulare• 

l. Lulz Cavalcante 
2. José Llndosc 
3. Virgílio T ávoro 
4. José Gulcmord 

COMPOSIÇÃO 
Presidente: José Gulomard 

Vice-Presldente: Vasconcelos Torres 

Suplente• 
ARENA 

1. Jarbas Passarinho 
2. Henrique de Lo Rccque 
3. Alexandre Costa 

5. Vasconcelos Torres 
MDB 

l. Amoral Peixoto I. Agenor Ma ria 
2. Adalberto Seno 2. Orestes Quércio 

Asslstenre: L6do Ferreira da Racha- Ramal312. 
Reuniões: Quartas-feiras, ~s li :30 heras. 
Local: Solo "Clóvis Bevilocquo" - Anexa 11 - Ramal 623. 

COMISSAO DI SDVIÇO PIIILICO CIVIL- (CSPC) 
17 Membros! 

Titulare• 

I. Augusta franco 
2. Oito Lehmonn 
3. Heitor Dias 
4. Accloly Filho 
5. Luiz Viana 

I. Itamar Franco 
2. Lázaro Barbozo 

COMPOSIÇÃO 
Presid'ente: Lázaro Barbozo 

Vice·Presidente: Otto Lehmann 

ARENA 

MDB 

Suplente• 

l. Mattcf Leõo 
2. Gustavo Capanema 
3. Alexandre Costa 

I. Danton Jobim 
2. Moura Benevldes 

Assistente: Sania Andrade Peixote- Ramol307 
Reuniões: Quintas-feiras, ~s I 0:00 heras. 
Local: Sola Epitácio Pessoa- Anexo 11- Ramal615 

COMISSAO DI TRANSPOITIS, COMUNlCAÇ6iS 
I OIRASPlJILICAS- (CT) 

17 Membros! 
COMPOSIÇÃO 

Presidente: Alexandre Costa 
Vice-Presidente: Luiz Cavalcante 

Titularei Suplente• 
ARENA 

I. Alexandre Casta 1. Otto Lehman~ 
2. Lulz Cavalcante 2. Mendes Canele 
3. Benedito Ferreira 3. Teotónio Vilela 
4. José Esteves 
5. Paulo Guerra 

MDB 
I. Evandrc Carreira 1. Lázaro Barboza 
2. Evelásic Vieira 2. Roberto Saturnlnc 

Assistente: Claudio Carlos R. Casta- Ramal301 
Reuniões: Quintas-feiras, as 11 :00 heras. 
Local: Sala Rui Barbosa- Anexo 11- Ramal 621 

I) SIRVIÇO DI COMISSOIS MISTAS,ISPICIAIS 
I DIINQUIRITO 

Coml11iea Temporárias 

Chefe: Ruth de Souza Castra. 
local: Anexa 11 - T érrec. 
Telefone: :iS-8505- Ramal303 
li CcmissOes Temporárias para Projetas da Congresso Nacional. 
21 Comissões Temporários para Apreciaçõo de Vetas. 
31 Comissões Especiais e de Inquérito, e 
41 Comissão Mista do Projeta de lei Orçamentária lar!. 90 da Regimenta 
Comum). 

Assistentes de Comissões: Harotdo Pereira Fernandes - Ramot 674: 
Alfeu de Oliveira- 674; Cleide Mario B.F. Cruz- Romai598; Mauro Lopes 
de Sá- Ramal310 

SI!IIA!IO J'EDBRAL 

SOBSl!CRBTAIUA lll!: COIIISSOES 

SERVIÇO lll!: COIIJ:SSOES l'EiliiAIIEmES 

BOIWI TERÇA 

10:00 C.A.Ro 

HOIWI QUA!!rA 

c.c.J. 
10:00 

C.E. 

CoR.Eo 

10:30 

CoA o 

ll:OO CoRo 

11:30 CoSoNo 

HOR.(RIO DAS REUIIIOl!S DAS COII!SS0ES PEJ!IWIBNTES DO SEIIADO PEI~ 

PARA O AliO DE 1976 

S. ·A L A ASSISTENTE HOIWI QUINTA s A L AS 

EPIT.lCIO PISSOA 
LEDA 09:00 C.D.P. ROY BARBOSA 

Ramal • 615 Ramal.• • 621 • 7l6' 

8 A L A s ·ASSISTENTE C.E.C CLOVIS BBVIL.lCQUA 

10:00 
Ramal • 623 

CLOVIS BBVILACQUA MARIA c.s.P.c. EPITACIO PESSOA 

~l·ID HELENA Ramal • 615 

:EPITACIO PESSOA C.P. RUY BARBOSA 
DAIIIEL 

Ramal· 615 10:30 Ramal.• • 621 .• 716 

RUY BARBOSA CA!IDIDO C.II.Eo EPIT.CCIO PESSOA 
Ramal.• • 621 • 716 Ramal • 615 

EPIT.CCIO PESSOA MARCUS CoLoS o CLOVIS BBVIL.<CQUA 
Ramal - 615 VINICIUS Ramal • 623 

CLOVIS BEVIL.<CQUA MARIA 11:00 c.s. EPITACIO PESSOA 

Ramal • 623 CARI!Eflt Ramal • 615 

CLOVIS BEVI LACQUA LEDA CoTo RUY BARBOSA 

Ramal • 623 Ramaio - 621 e 716 

ASSISTENTE 

RONALDO 

CLBilll!: 

SONIA 

IIARCUS 

VINICIUS 

RONALDO 

DAIIIEL 

LEDA 

CLAUDIO 
COSTA 


